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PREDSEDNIK REPUBLIKE

4991. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za dvoje prostih mest sodnikov ustavnega
sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prve-
ga in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slove-
nije ter 9. in 12. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov

za dvoje prostih mest sodnikov
ustavnega sodišča

Po obvestilu predsednice ustavnega sodišča izteče
mandat dvema sodnikoma ustavnega sodišča 24. maja
2002. Zato je potrebno objaviti poziv za zbiranje predlogov
možnih kandidatov za dvoje prostih mest sodnikov ustavne-
ga sodišča.

Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvo-
ljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in
je star najmanj 40 let.

Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega
sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno
soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen
sprejeti.

Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 001-23-3/01
Ljubljana, dne 13. decembra 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

4992. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza
potnikov po železnici v notranjem potniškem
prometu

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga
in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po

železnici v notranjem potniškem prometu

1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potni-

škem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in
uporabljene na tržišču na dan 26. 12. 2001, se povečajo za
največ 4 odstotke.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notra-
njem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 62/01).

3. člen
Ta uredba začne veljati 27. decembra 2001.

Št. 385-03/2001-3
Ljubljana, dne 6. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4993. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi
Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe
podnebja

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije dne
4. 12. 2001 sprejela
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S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega

komiteja za vprašanja spremembe podnebja

1. člen
V 6. členu sklepa o ustanovitvi Slovenskega komiteja

za vprašanja spremembe podnebja (Uradni list RS, št. 59/97
in 62/01) se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

“– namestnik predsednika: državni sekretar za okolje v
Ministrstvu za okolje in prostor,“.

Za drugo alineo se za besedo “člani:“ doda nova ali-
nea, ki se glasi:

“– državni sekretar za energetiko v Ministrstvu za okolje
in prostor,“.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 026-48/2001-2
Ljubljana, dne 4. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4994. Odredba o izobraževalnem programu za

pridobitev višje strokovne izobrazbe – Ustni
higienik

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in
šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – Ustni higienik

1. člen
Ministrica za šolstvo, znanost in šport sprejme izobra-

ževalni program za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ust-
ni higienik, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa
določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje na 50. seji 17. julija 2001.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe javno

objavi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na spletnih
straneh ministrstva.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno-
veljaven.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-165/2001
Ljubljana, dne 7. novembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

4995. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni
higienik

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) ministrica za šolstvo, znanost in
šport izdaja

O D R E D B O
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih

delavcev v izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni

higienik

1. člen
Na podlagi posebnega dela izobraževalnega programa

za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni higienik (VIŠ),
na 50. seji 17. julija 2001 ga je določil Strokovni svet
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje,
se predpiše izobrazba, ki jo morajo imeti predavatelji višjih
šol in drugi strokovni delavci.

2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal enopred-

metni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev uni-
verzitetne izobrazbe iz angleškega jezika.

2. osnove računalništva
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalniš-
tva in informatike.

3. psihologija za ustne higienike
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije.

4. uvod v ustno higieno, medicinskoetična pravila in
prva pomoč

5. anatomija in fiziologija

6. dietetika in prehrana
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz medicine ali
stomatologije.

7. biologija celice in histologija
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz medicine,
stomatologije, biologije, farmacije ali biokemije.

8. mikrobiologija in kontrola infekcije, patologija in far-
makologija

Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz medicine.

9. anatomija, histologija in fiziologija zobnega organa
in ustne votline

10. oralna patologija in ustne bolezni

11. parodontologija

12. preventivno zobozdravstvo in pedontologija
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13. splošno zobozdravstvo
Predavatelj predmetov je lahko, kdor je končal študijski

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz stomatologije.

14. oralna radiologija
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz stomatologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski pro-

gram za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz radiologije.

15. zobozdravstvena vzgoja in preventiva
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz stomatolo-
gije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege
ali zdravstvene vzgoje.

16. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja –

je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz stomatologije.

3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izo-

brazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-164/2001
Ljubljana, dne 7. novembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

4996. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o sodnih tolmačih

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99,
28/00 in 26/01) in 20. člena pravilnika o sodnih tolmačih
(Uradni list RS, št. 17/96) izdaja minister za pravosodje

S K L E P
o spremembi vrednosti točke v pravilniku o

sodnih tolmačih

1
Vrednost točke iz 20. člena pravilnika o sodnih tol-

mačih (Uradni list RS, št. 17/96) se spremeni tako, da
znaša 100 tolarjev.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 165-04-251/00
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

 za pravosodje

4997. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99,
28/00 in 26/01) in 6. členom pravilnika o tarifi za plačilo
storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev (Uradni list
RS, št. 61/97) izdaja minister za pravosodje

S K L E P
o spremembi vrednosti točke v pravilniku o tarifi
za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih

cenilcev

1
Vrednost točke iz 6. člena pravilnika o tarifi za plačilo

storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev (Uradni list
RS, št. 61/97) se spremeni tako, da znaša 100 tolarjev.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 165-04-251/00
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje

4998. Spremembe in dopolnitve sodnega reda

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00 in 26/01) po
predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega so-
dišča Republike Slovenije z dne 29. 11. 2001 izdaja mini-
ster za pravosodje

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S O D N E G A  R E D A

1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98,

91/98, 22/00, 113/00 in 62/01) se za sedmim odstav-
kom 50. člena doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

“Določila prejšnjega odstavka veljajo tudi za zadeve, v
katerih sodišče ne more nadaljevati postopka, ker so nasto-
pile okoliščine, ki skladno z določbami zakona, ki ureja
kazenski postopek, začasno preprečujejo pregon obdol-
ženca.”.

Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in
deseti odstavek.

2. člen
V II. poglavju “POSLOVANJE SODIŠČ” se naslov

6. podpoglavja “Poslovanje s strankami in drugimi osebami”
spremeni tako, da se glasi “Poslovanje s strankami, njihovi-
mi pooblaščenci in drugimi osebami”.

3. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V nujnih primerih mora sodnik ali vpisničar oziroma

druga uradna oseba sodišča zagotoviti podatke in opravila iz
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prejšnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi
zunaj uradnih ur.”.

4. člen
V 71. členu se črta beseda “le”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sodnik samostojno odloča, kdaj in katere nevabljene

stranke in druge osebe bo sprejel izven naroka ali glavne
obravnave. O razlogih in vsebini razgovora je dolžan izdelati
uradni zaznamek.”.

5. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Strankam, njihovim pooblaščencem ali drugim ose-

bam sodišče po telefonu praviloma ne daje podatkov o
stanju zadev oziroma podatkov v zvezi s postopkom.

Sodnik ali vpisničar oziroma druga uradna oseba sodi-
šča lahko osebam iz prejšnjega odstavka posreduje po telefo-
nu tiste podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo postopka.
Pred posredovanjem podatkov lahko na primeren način pre-
veri istovetnost stranke, pooblaščenca oziroma druge osebe.

Sodišča sprejemajo vloge strank na zapisnik skladno s
procesnimi zakoni.”.

6. člen
V prvem odstavku 73. člena se za besedo “strankam”

doda vejica in besedi “njihovim pooblaščencem”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V nujnih primerih mora vpisničar dati podatke iz prej-

šnjega odstavka v okviru poslovnega časa sodišča tudi zunaj
uradnih ur.”.

7. člen
Za drugim odstavkom 74. člena se doda nov tretji

odstavek, ki se glasi:
“Stranki in pooblaščencu, ki se izkaže s pooblastilom,

dovoli pregled spisa vpisničar.”.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in

peti odstavek.
Na koncu četrtega odstavka se doda stavek, ki se

glasi: “V nujnih primerih se smiselno uporablja določilo dru-
gega odstavka 73. člena tega sodnega reda.”.

8. člen
Za 100. členom se doda 100.a člen, ki se glasi:

“100.a člen
Določbe tega podpoglavja se smiselno uporabljajo tudi

za poslovanje z uporabo drugih sodobnih telekomunikacij-
skih sredstev in informacijske tehnologije.”.

9. člen
159. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sodnik obravnava prednostne zadeve, ki so kot take

določene z zakonom.
Sodnik pri določitvi vrstnega reda obravnavanja drugih

zadev lahko upošteva, poleg časa pripada zadeve na sodi-
šče, tudi vrsto, naravo in pomen zadeve.”.

10. člen
V prvem odstavku 192. člena se črta besedilo “(obr.

SR, št. 27)”.
V tretjem odstavku se za besedo “odloča” doda bese-

dilo “in izplačilo odredi”, vejica se nadomesti s piko in se
črta besedilo “izplačilo pa se opravi po odredbi predsednika
sodišča.”.

11. člen
Obrazca SR, št. 18-A (člen 135 SR) in SR, št. 19-A

(člen 135 SR) se spremenita tako, kot sta objavljena v
prilogi teh sprememb in dopolnitev sodnega reda.

12. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo

veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 713-2/00
Ljubljana, dne 3. decembra 2001.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje
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4999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vrednotenju kakovosti in
financiranju programa JRO

Na podlagi 23. in 36. člena zakona o raziskovalni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za
šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o vrednotenju kakovosti in financiranju

programa JRO

1. člen
V pravilniku o vrednotenju kakovosti in financiranju pro-

grama JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) se
na koncu šeste alinee drugega odstavka 37. člena doda
besedilo, ki glasi:

»in tabele III. a, III. b in III. c, ki so podlaga za ocenjeva-
nje za naslednja leta in ki so priloga št. 12 tega pravilnika«.

2. člen
V zadnji alinei 40. člena se za besedo »delo« doda

vejica, besedilo »(tabele I.–IV.)« se nadomesti z besedilom
»prikazanih v tabelah I. a, I. b, II. a, II. b in II. c, ki so priloge
št. 8, 9, 10 in 11 tega pravilnika.«

3. člen
V prvi alinei prvega odstavka 66. člena se besedilo »od

I. do IV.« nadomesti z besedilom »I. a, I. b, II. a, II. b, II. c, III.
a, III. b in III. c«.

4. člen
V prvi alinei 67. člena se besedilo »od I. do IV.« nadome-

sti z besedilom »I. a, I. b, II. a, II. b, II. c, III. a, III. b in III. c«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 706/2001
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport
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5000. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske
lastnine ter potrdilu o prednostni pravici

Na podlagi sedmega odstavka 61. člena in četrtega
odstavka 105. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list
RS, št. 45/01) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o registrih prijav in pravic industrijske lastnine

ter potrdilu o prednostni pravici

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav,
prijav modelov, prijav znamk, prijav geografskih označb,
patentov, modelov, znamk in geografskih označb, ki jih vodi
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadalj-
njem besedilu: urad), vpis sprememb v register, potrdilo o
prednostni pravici, potrdilo iz registra ter vpogled v registre
in spise urada.

I. REGISTRI PRIJAV

2. člen
(register patentnih prijav)

V register patentnih prijav se vpišejo naslednji podatki:
a) številka patentne prijave;
b) datum vložitve prijave;
c) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri ura-

du;
d) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem

drugem uradu na podlagi Pogodbe o sodelovanju na podro-
čju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93, v nadaljnjem
besedilu: PCT) ali kakšne druge pogodbe ali sporazuma, ki
obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenese-
na na urad na podlagi 122. člena zakona o industrijski
lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 – odločba
US, 75/97, v nadaljnjem besedilu: ZIL): številka prijave,
številka patenta, navedba urada, morebitni podatki o obja-
vah prijave ali patenta;

e) naziv izuma;
f) razvrstitev izuma po mednarodni klasifikaciji paten-

tov, sprejeti s Strasbourškim sporazumom o mednarodni
klasifikaciji patentov (Uradni list RS - MP, št. 7/01, v nadalj-
njem besedilu: MPK);

g) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre
za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno
osebo;

h) podatki o izumitelju: priimek, ime in naslov;
i) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime ozi-

roma firma;
j) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-

ka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v
nadaljnjem besedilu: zakon), oziroma datum prve razstavitve
oziroma uporabe izuma, država, kraj in navedba uradne ali
uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva raz-
stavna prednostna pravica po 62. členu zakona;

k) navedba, ali je prijava za patent ali patent s skrajša-
nim trajanjem;

l) številka temeljnega patenta, če je prijava za dopolnil-
ni patent;

m) številka prvotne prijave, če je bila prijava izločena;

n) navedba roka, če se zahteva predhodna objava po
drugem odstavku 89. člena zakona;

o) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nada-
ljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma
številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prej-
šnje stanje po 68. členu zakona;

p) podatki o tem, kako se je končal postopek: številka
in datum izdaje odločbe o podelitvi patenta oziroma številka
in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave oziroma številka in
datum izdaje sklepa o zavrženju prijave oziroma datum, ko
se je prijava štela za umaknjeno;

q) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.

3. člen
(register prijav modelov)

V register prijav modelov se vpišejo naslednji podatki:
a) številka prijave modela;
b) datum vložitve prijave;
c) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri ura-

du;
d) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem

drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obve-
zuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na
urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka
modela, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave
ali modela;

e) navedba izdelka;
f) število videzov izdelkov;
g) razvrstitev izdelka po mednarodni klasifikaciji, spre-

jeti z Locarnskim aranžmajem o ustanovitvi mednarodne
klasifikacije za industrijske vzorce in modele (Uradni list
SFRJ – MP, št. 51/74, Uradni list RS – MP, št. 9/92 – v
nadaljnjem besedilu: locarnska klasifikacija);

h) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre
za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno
osebo;

i) podatki o oblikovalcu, če oblikovalec to želi: priimek,
ime in naslov;

j) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime ozi-
roma firma;

k) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-
ka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
videza izdelka, država, kraj in navedba uradne ali uradno
priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna
prednostna pravica po 62. členu zakona;

l) navedba trajanja odloga objave prijave po drugem
odstavku 94. člena zakona, če je zahtevan odlog objave;

m) navedba, ali je bil prijavi po tretjem odstavku 94.
člena zakona priložen primerek izdelka ali njegovega dela;

n) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nada-
ljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma
številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prej-
šnje stanje po 68. členu zakona;

o) podatki o tem, kako se je končal postopek: številka
in datum izdaje odločbe o registraciji modela oziroma števil-
ka in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave oziroma števil-
ka in datum izdaje sklepa o zavrženju prijave oziroma datum,
ko se je prijava štela za umaknjeno;

p) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.

4. člen
(register prijav znamk)

V register prijav znamk se vpišejo naslednji podatki:
a) številka prijave znamke;
b) datum vložitve prijave;
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c) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
d) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem

drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obve-
zuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na
urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka
znamke, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave
ali znamke;

e) prikaz znaka;
f) razvrstitev znaka po mednarodni klasifikaciji figurativ-

nih elementov znamk, sprejeti z Dunajskim sporazumom o
mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Ura-
dni list RS-MP, št. 7/01, v nadaljnjem besedilu: dunajska
klasifikacija);

g) seznam blaga ali storitev z razvrstitvijo blaga in stori-
tev po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aran-
žmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za-
radi registracije znamk (Uradni list SFRJ - MP, št. 57-74,
Uradni list RS - MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: nicej-
ska klasifikacija);

h) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre
za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno
osebo;

i) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime ozi-
roma firma;

j) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-
ka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane
mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna
pravica po 62. členu zakona;

k) datum objave prijave;
l) navedba barv ali kombinacije barv, če je znak v barvi;
m) navedba, ali je znak tridimenzionalen;
n) navedba, ali je prijava vložena za kolektivno znamko;
o) podatki o vložniku ugovora in ugovoru: priimek, ime

in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež,
če gre za pravno osebo, priimek in ime oziroma firma more-
bitnega zastopnika, datum vložitve ugovora;

p) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nada-
ljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma
številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prej-
šnje stanje po 68. členu zakona;

q) podatki o tem, kako se je končal postopek: številko
in datum izdaje odločbe o registraciji znamke oziroma števil-
ka in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave oziroma števil-
ka in datum izdaje sklepa o zavrženju prijave oziroma datum,
ko se je prijava štela za umaknjeno;

r) podatki o zahtevi za mednarodno registracijo: datum
vložitve zahteve, datum in številka mednarodne registracije
znamke, vložene na podlagi Protokola k Madridskemu spo-
razumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS -
MP, št. 21/97);

s) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.

5. člen
(register prijav geografskih označb)

V register prijav geografskih označb se vpišejo nasled-
nji podatki:

a) številka prijave;
b) datum vložitve prijave;
c) oznaka, ki naj se registrira kot geografska označba;
d) navedba blaga, na katerega se oznaka nanaša;
e) kraj oziroma območje ali ozemlje, na katerega se

oznaka nanaša;

f) podatki o vložniku prijave: naziv in naslov;
g) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime

oziroma firma;
h) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o nada-

ljevanju postopka po zamudi po 67. členu zakona oziroma
številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi v prej-
šnje stanje po 68. členu zakona;

i) podatki o tem, kako se je končal postopek: številko
in datum izdaje odločbe o registraciji geografske označbe
oziroma številka in datum izdaje odločbe o zavrnitvi prijave
oziroma številka in datum izdaje sklepa o zavrženju prijave;

j) drugi podatki o prijavi, če je to potrebno.

II. REGISTRI PRAVIC

6. člen
(register patentov)

V register patentov se vpišejo naslednji podatki:
a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o podelitvi patenta

oziroma datum vpisa v register;
c) številka in datum vložitve prijave;
d) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri

uradu;
e) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem

drugem uradu na podlagi PCT ali kakšne druge pogodbe ali
sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki
je bila prenesena na urad na podlagi 122. člena ZIL: številka
prijave, številka patenta, navedba urada, morebitni podatki o
objavah prijave ali patenta;

f) naziv izuma;
g) razvrstitev izuma po MPK;
h) podatki o imetniku patenta: priimek, ime in naslov,

če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za
pravno osebo;

i) podatki o izumitelju: priimek, ime in naslov;
j) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime ozi-

roma firma;
k) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-

ka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
izuma, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane
mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna
pravica po 62. členu zakona;

l) navedba, ali gre za patent ali patent s skrajšanim
trajanjem;

m) številka temeljnega patenta, če gre za dopolnilni
patent;

n) številka prvotne prijave, če je bila prijava izločena;
o) datum objave prijave;
p) datum vložitve pisnega dokazila po 91. členu zako-

na (v nadaljnjem besedilu: dokazilo) oziroma dokazil in šte-
vilke patentov, ki služijo kot dokazilo, oziroma navedba do-
kumentacije, ki je bila pridobljena po osmem odstavku 92.
člena zakona;

q) številka in datum izdaje ugotovitvene odločbe po 93.
členu zakona;

r) podatki o vzdrževanju patenta;
s) datum zapadlosti naslednje pristojbine za vzdrževa-

nje patenta;
t) navedba, ali patent velja;
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u) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi
v prejšnje stanje po 68. členu zakona;

v) datum in navedba vzroka prenehanja patenta;
w) drugi podatki o patentu, če je to potrebno.

7. člen
(register modelov)

V register modelov se vpišejo naslednji podatki:
a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o registraciji modela

oziroma datum vpisa v register ter datum objave podatkov o
modelu;

c) številka in datum vložitve prijave;
d) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri uradu;
e) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem

drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obve-
zuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na
urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka
modela, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave
ali modela;

f) navedba izdelka;
g) število videzov izdelkov;
h) razvrstitev po locarnski klasifikaciji;
i) podatki o imetniku modela: priimek, ime in naslov, če

gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za
pravno osebo;

j) podatki o oblikovalcu, če oblikovalec to želi: priimek,
ime in naslov;

k) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime
oziroma firma;

l) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-
ka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
videza izdelka, država, kraj in navedba uradne ali uradno
priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna
prednostna pravica po 62. členu zakona;

m) podatki o obnovitvi modela;
n) datum zapadlosti naslednje pristojbine za obnovitev

modela;
o) navedba, ali model velja;
p) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi

v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
q) datum in navedba vzroka prenehanja modela;
r) drugi podatki o modelu, če je to potrebno.

8. člen
(register znamk)

V register znamk se vpišejo naslednji podatki:
a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o registraciji znam-

ke oziroma datum vpisa v register ter datum objave podatkov
o znamki;

c) številka in datum vložitve prijave;
d) datum vložitve zahteve za pridobitev pravice pri ura-

du;
e) podatki o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem

drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obve-
zuje Republiko Slovenijo, ali o prijavi, ki je bila prenesena na
urad na podlagi 122. člena ZIL: številka prijave, številka
znamke, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave
ali znamke;

f) videz znamke;
g) razvrstitev znamke po dunajski klasifikaciji;
h) seznam blaga ali storitev z razvrstitvijo blaga in stori-

tev po nicejski klasifikaciji;

i) podatki o imetniku oziroma nosilcu: priimek, ime in
naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če
gre za pravno osebo;

j) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime ozi-
roma firma;

k) podatki o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-
ka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane
mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna
pravica po 62. členu zakona;

l) datum objave prijave;
m) navedba barv ali kombinacije barv, če je znamka v

barvi;
n) navedba, ali je znamka tridimenzionalna;
o) navedba, ali je znamka kolektivna;
p) podatki o nasprotujočem mnenju tretjih po 100. čle-

nu zakona: priimek, ime in naslov vložnika, če gre za fizično
osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo,
priimek in ime oziroma firma morebitnega zastopnika, datum
vložitve mnenja;

q) podatki o vložniku ugovora in ugovoru: priimek, ime
in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež,
če gre za pravno osebo, priimek in ime oziroma firma more-
bitnega zastopnika, datum vložitve ugovora;

r) spremembe ali dopolnitve pravilnika o kolektivni
znamki;

s) podatki o obnovitvi znamke;
t) datum zapadlosti naslednje pristojbine za obnovitev

znamke;
u) navedba, ali znamka velja;
v) številka in datum izdaje morebitnega sklepa o vrnitvi

v prejšnje stanje po 68. členu zakona;
w) datum in navedba vzroka prenehanja znamke;
x) podatki o mednarodni registraciji znamke: datum in

številka mednarodne registracije;
y) drugi podatki o znamki, če je to potrebno.

9. člen
(register geografskih označb)

V register geografskih označb se vpišejo naslednji po-
datki:

a) registrska številka;
b) številka in datum izdaje odločbe o registraciji geo-

grafske označbe oziroma datum vpisa v register, datum ob-
jave podatkov o geografski označbi;

c) številka in datum vložitve prijave;
d) geografska označba;
e) navedba blaga, na katerega se oznaka nanaša;
f) kraj oziroma območje ali ozemlje, na katerega se

oznaka nanaša;
g) podatki o vložniku prijave: naziv in naslov;
h) podatki o morebitnem zastopniku: priimek in ime

oziroma firma;
i) navedba, ali geografska označba velja;
j) datum in navedba vzroka prenehanja geografske oz-

načbe;
k) drugi podatki o geografski označbi, če je to potrebno.

10. člen
(podatki o sodnih sporih)

(1) Po uradni dolžnosti se v register iz 2. do 9. člena
tega pravilnika pri ustrezni prijavi oziroma pravici vpišejo
podatki o sodnih sporih, o katerih je urad obveščen, in
pravnomočnih sodbah, ki se nanašajo na to prijavo oziroma
pravico, in sicer:
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a) datum vložitve tožbe in opravilna številka spora;
b) vrsta spora: upravni spor, ničnost pravic, izpodbija-

nje pravic, priznanje pravice izumitelja ali oblikovalca do
navedbe, izbris znamke, razveljavitev znamke, prisilna licen-
ca, izpodbijanje vpisa spremembe v register;

c) številka in datum izdaje sodbe oziroma sklepa sodi-
šča ter navedba, ali je sodba oziroma sklep pravnomočen;

d) drugi podatki o sodnem sporu, če je to potrebno.
(2) Če je bil zoper akt urada sprožen upravni spor, se

poleg podatkov iz prejšnjega odstavka v ustrezni register
vpišeta tudi številka in datum izdaje akta, zoper katerega je
vložena tožba.

III. VPIS SPREMEMB V REGISTER

11. člen
(spremembe)

Na zahtevo vložnika se v register iz 2. do 9. člena tega
pravilnika vpišejo spremembe, ki se nanašajo na pravico ali
imetnika, in sicer:

a) sprememba imena ali firme prijavitelja, imetnika ozi-
roma nosilca ali sprememba naziva vložnika prijave geograf-
ske označbe;

b) sprememba naslova ali sedeža prijavitelja, imetnika
oziroma nosilca ali vložnika prijave geografske označbe;

c) prenos pravice;
d) podatki o licenci in pridobitelju licence: priimek, ime

in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež,
če gre za pravno osebo;

e) podatki o zastavni pravici in zastavnemu upniku: pri-
imek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma
in sedež, če gre za pravno osebo;

f) zožitev seznama blaga ali storitev pri znamki;
g) zožitev števila videzov izdelkov pri modelu.

12. člen
(zahteva za vpis spremembe)

(1) Zahteva za vpis spremembe v ustrezni register mora
vsebovati:

a) številko prijave oziroma registrsko številko pravice;
b) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov,

če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za
pravno osebo;

c) podatke o prijavitelju oziroma imetniku ali nosilcu
pravice ali vložniku prijave geografske označbe: priimek,
ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in
sedež, če gre za pravno osebo;

d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpi-
san v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma
firma ter registrska številka zastopnika;

e) navedbo spremembe in njen opis;
f) podpis vložnika zahteve oziroma njegovega zastopni-

ka.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se praviloma vloži na

obrazcu SIPO-R1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Skupaj z zahtevo za vpis spremembe iz prvega

odstavka tega člena se pošlje:
a) pooblastilo zastopniku, če je zahteva vložena po za-

stopniku;
b) soglasje imetnika pravice ali drugo ustrezno dokazi-

lo o pravni podlagi za vpis spremembe, če vlaga zahtevo
tisti, ki v registru ni vpisan kot imetnik pravice;

c) potrdilo o plačilu celotnega zneska pristojbine.

(4) Če bi se z vpisom spremembe v register spremenili
podatki o imetniku pravice in če je novi imetnik pravice tuja
oseba po 129. členu zakona, je potrebno zahtevi priložiti
pooblastilo novega imetnika za zastopanje pred uradom ozi-
roma sporočiti naslov za obveščanje v skladu s tretjim od-
stavkom 129. člena zakona.

(5) Če je bila vložena ena zahteva za več prijav oziroma
pravic, mora vložnik zahtevi priložiti ustrezno število kopij
dokumentacije in kopij pooblastila zastopniku ter navesti
številko prijave oziroma pravice, pri kateri naj bo vložen
izvirnik dokumentacije in pooblastila zastopniku.

IV. POTRDILO O PREDNOSTNI PRAVICI

13. člen
(potrdilo o prednostni pravici)

Potrdilo o prednostni pravici iz sedmega odstavka 61.
člena zakona vsebuje kopijo prijave, kot je bila vložena pri
uradu na datum vložitve prijave, in navedbo, da so ti podatki
oziroma priloge istovetni s tistimi, ki so bili vloženi pri uradu
na datum prijave.

V. POTRDILO IZ REGISTRA

14. člen
(potrdilo iz registra)

(1) Potrdilo iz registra vsebuje izpis podatkov iz ustrez-
nega registra na dan izdaje potrdila z navedbo, da so nave-
deni podatki istovetni tistim v ustreznem registru.

(2) Potrdilo iz registra prijav znamk in znamk vsebuje
reprodukcijo znamke, kot jo omogoča tehnika urada.

(3) Za patentno prijavo ali prijavo modela, ki je uradna
tajnost, se potrdilo iz prvega odstavka tega člena izda le
tistim, ki lahko po 8. členu zakona vpogledajo v spise, ki so
uradna tajnost.

VI. VPOGLED V REGISTRE IN SPISE URADA

15. člen
(1) Vpogled v registre in spise urada v skladu z 8. čle-

nom zakona je mogoč v času uradnih ur urada in v navzoč-
nosti delavca urada.

(2) Pogodba o prenosu pravice ali licenci ali druga
podobna dokumentacija se šteje kot uradna tajnost.

(3) Dokumentacije urada se ne sme poškodovati, uni-
čiti ali odnesti iz prostorov urada.

VII. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-8/1
Ljubljana, dne 10. decembra 2001.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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5001. Pravilnik o vsebini prijave znamke

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena zakona o indus-
trijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za
gospodarstvo

P R A V I L N I K
o vsebini prijave znamke

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestav-
ljanja prijave znamke.

2. člen
(vsebina prijave znamke)

(1) Prijava znamke mora vsebovati:
a) zahtevo za registracijo znamke;
b) prikaz znaka;
c) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva var-

stvo;
d) če se zahteva registracija kolektivne znamke iz 45.

člena zakona, mora prijava vsebovati pravilnik o kolektivni
znamki iz drugega odstavka 46. člena zakona.

(2) Prijava znamke mora vsebovati tudi:
a) pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po za-

stopniku;
b) besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prija-

va vložena po drugem odstavku 81. člena zakona o indus-
trijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon) v tujem jeziku;

c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbi-
ne;

d) pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zako-
na, če se zahteva razstavna prednostna pravica.

(3) Sestavina prijave znamke iz točke b) prvega odstav-
ka tega člena se vloži v petih izvodih, sestavini iz točk c) in d)
prvega odstavka tega člena pa v dveh izvodih.

3. člen
(zahteva za registracijo znamke)

(1) Zahteva za registracijo znamke iz točke a) prvega
odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora vsebovati:

a) navedbo, da se zahteva registracija znamke;
b) naslov za obveščanje, kamor Urad Republike Slove-

nije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad)
pošilja pisanja ter telefon, telefaks in morebitno šifro akta;

c) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre
za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno
osebo;

d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpi-
san v register zastopnikov pri uradu; priimek in ime oziroma
firmo ter registrsko številko zastopnika;

e) prikaz znaka;
f) podatke o znaku, za katerega se zahteva registracija:

označbo, ali se zahteva registracija znaka v črno-beli tehniki,
označbo, ali se zahteva registracija znaka v barvi in navedbo
barve oziroma kombinacije barv znaka ter označbo, ali je
znak tridimenzionalen;

g) navedbo transkripcije znaka, če je mogoča;
h) označba, ali je prijava za kolektivno znamko;
i) navedbo razreda oziroma razredov po nicejski klasifi-

kaciji blaga ali storitev, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o
mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije
znamk (Uradni list SFRJ - MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP,
št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: nicejska klasifikacija);

j) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi za-
njo: če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, se navedejo datum, številka in država oziroma med-
narodni urad vložitve prve prijave; če se zahteva razstavna

prednostna pravica po 62. členu zakona, se navedejo da-
tum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in
navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave
ter datum njenega odprtja in zaprtja;

k) označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je
več prijaviteljev in se odločijo za skupnega predstavnika;

l) podatke o prilogah:
– označbo, ali je priložen seznam blaga ali storitev;
– število prikazov znaka v črno-beli tehniki;
– število prikazov znaka v barvi;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu prijavne

pristojbine;
– označbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če

se prijava vloži po zastopniku;
– označbo, ali je priložen pravilnik o kolektivni znamki,

če gre za kolektivno znamko;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o razstavni predno-

stni pravici;
– označbo, ali so priloženi podatki o drugih prijaviteljih,

če je več prijaviteljev;
– označbo, ali je priložen opis tridimenzionalnega znaka;
– označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;
– označbo, ali je bila prijava posredovana po faksu ali v

elektronski obliki;
– priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega

zastopnika oziroma, če je več prijaviteljev, ki imajo skupne-
ga predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa je
več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpi-
šejo vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, je priporo-
čljivo, da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe,
ki je za pravno osebo podpisala zahtevo.

(2) Naslov za obveščanje iz točke b) prejšnjega odstav-
ka tega člena mora biti v Republiki Sloveniji in je praviloma:

a) naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika;
b) naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več

in imajo skupnega predstavnika, nimajo pa zastopnika;
c) če je prijaviteljev več in nimajo niti skupnega pred-

stavnika niti zastopnika, je naslov za obveščanje naslov pr-
vonavedenega prijavitelja;

d) če je zastopnikov več, je naslov za obveščanje na-
slov prvonavedenega zastopnika.

(3) Če je znak ali del znaka sestavljen iz črk, ki niso v
latinici, ali številk, ki niso arabske ali rimske, se v obrazcu
SIPO-Z1 v ustrezni rubriki vpiše transkripcija znaka ali njego-
vega dela s črkami v latinici ali z arabskimi številkami.

(4) Zahteva za registracijo znamke se praviloma vloži
na obrazcu SIPO-Z1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(5) Če predvideni prostor v posamezni rubriki ne zado-
šča, se zahtevani podatek z označbo rubrike in njeno polno
vsebino priloži kot posebna priloga k zahtevi za registracijo
znamke oziroma obrazcu SIPO-Z1.

4. člen
(prikaz znaka)

(1) Urad uporablja črke in številke, ki jih ima za standar-
dne. Če prijavitelj želi, da bi bila znamka registrirana in
objavljena v teh znakih, mora podati izjavo o tem.

(2) Znak v črkah ali številkah, vključno z ločili, oziroma
njihove kombinacije, ki je izpisan v standardnih črkah v
latinici oziroma rimskih ali arabskih številkah, ki jih urad
uporablja, pomeni znak v besedi z običajnimi črkami.

(3) Če je prijavljeni znak v besedi z običajnimi črkami,
številkami, vključno z ločili, se te besede, črke, ločila, ali
številke oziroma njihove kombinacije vpišejo s tiskalnikom
ali pisalnim strojem na ustreznem mestu v obrazcu SIPO-Z1.
V tem primeru ni potrebno priložiti izvodov prikaza znaka.

(4) Če vsebuje prijavljeni znak figurativni element, kot
je na primer barva ali kombinacija barv, posebna oblika črk
in drugi elementi, se znak nalepi na ustreznem mestu na
prvi, drugi in tretji list obrazca SIPO-Z1. Prijavi znamke se
priložita še dva istovetna prikaza znaka.
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(5) Znak mora biti izdelan tako, da gre v kvadrat s
stranico 80 mm, pri čemer razdalja med dvema najbolj od-
daljenima točkama na znaku (vodoravno, navpično ali v pre-
mer) ne sme biti manjša od 15 mm.

(6) Znak mora biti jasen, izdelan na kakovostnem pa-
pirju ter primeren za reprodukcijo.

(7) Pri tridimenzionalni znamki mora biti znak izdelan
tako, da je razvidna tridimenzionalnost, lahko pa se priloži
tudi opis tridimenzionalnega znaka.

(8) Prikaz znaka ne sme vsebovati črtnih kod, splošno
znanih kratic za označevanje pravic industrijske lastnine, kot
so na primer R v krogu, TM ali podobno.

5. člen
(seznam blaga ali storitev)

(1) V seznamu blaga ali storitev iz točke c) prvega od-
stavka 2. člena se z njihovim dejanskim nazivom navedejo
blago ali storitve, za katere se zahteva znamka.

(2) Blago ali storitve morajo biti razvrščeni in označeni
po nicejski klasifikaciji, in sicer tako, da se najprej navedejo
številke razredov nato blago ali storitve, zajeti s temi razredi.
Priporočljivo je, da se pri navedbi blaga ali storitev uporablja-
jo izrazi iz nicejske klasifikacije.

(3) Blago ali storitve, ki jih je glede na nicejsko klasifi-
kacijo mogoče razvrstiti v dva ali več razredov, morajo biti
navedeni z izrazi, uporabljenimi v mednarodni klasifikaciji,
tako da je mogoče iz formulacije sklepati, v kateri razred
spadajo.

6. člen
(dopolnitve prijave)

(1) Določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se uporablja-
jo tudi za dopolnitve prijav, s katerimi se nadomestijo prej
vložene sestavine prijave znamke.

(2) Vse vloge, ki spremljajo dopolnitve prijave, morajo
biti podpisane in označene s številko prijave znamke.

7. člen
(objava prijave znamke)

Urad v uradnem glasilu urada objavi prijavo znamke, in
sicer:

a) številko prijave;
b) datum vložitve prijave;
c) datum objave prijave;
d) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre

za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno
osebo;

e) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime
oziroma firma;

f) razvrstitev znaka po mednarodni klasifikaciji figurativ-
nih elementov, sprejeti z Dunajskim sporazumom o medna-
rodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list
RS, št. 21/01 - MP, št. 7/01);

g) navedbo barv ali kombinacije barv, če je znak v
barvi,

h) navedbo, ali je znak tridimenzionalen;
i) prikaz znaka;
j) navedbo, je prijava vložena za kolektivno znamko;
k) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, šte-

vilko in državo oziroma mednarodni urad vložitve prve prija-
ve, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
znaka, državo, kraj in navedbo uradne ali uradno priznane
mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja,
če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu
zakona;

l) seznam blaga ali storitev;
m) podatki o morebitni delitvi prijave in druge podatke,

ki se nanašajo na prijavo ali prijavitelja, če je to potrebno.

8. člen
(ugovor zoper registracijo znamke)

(1) Ugovor zoper registracijo znamke se vloži v dveh
izvodih in mora vsebovati:

a) podatke o vložniku ugovora: priimek, ime in naslov,
če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre
za pravno osebo;

b) podatke o morebitnem zastopniku vložnika ugovora;
c) razloge oziroma obrazložitev ugovora;
d) podatke o prejšnji pravici: številka prijave oziroma

registracije, če se sklicuje na točke a) ali b) ali c) prvega
odstavka 44. člena zakona, in druge podatke, iz katerih je
mogoče ugotoviti podatke o prejšnji pravici;

e) podatke o neregistriranemu znaku, če se sklicuje na
točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;

f) podatke o prej pridobljeni pravici industrijske lastnine
ali prej pridobljeni avtorski pravici, če se vložnik ugovora
sklicuje na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;

g) navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora
oziroma izjavo, da se ugovor nanaša na vse prijavljeno blago
ali storitve;

h) ustrezni dokazi o utemeljenosti ugovora;
i) pooblastilo zastopniku, če se ugovor vloži po zasto-

pniku;
j) potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor.
(2) Če se ugotovi, da se podatki, ki so v registru znamk,

ne ujemajo s podatki o vložniku ugovora, mora vložnik ugovo-
ra predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve ugo-
vora.

(3) Dokazi iz točke h) prvega odstavka tega člena se
morajo nanašati na znamko, kot je bila prijavljena oziroma
vpisana v register, in ne na njene kombinacije.

(4) Če je dokazov več, jih je treba oštevilčiti po vrstnem
redu z arabskimi številkami. K dokazom je potrebno priložiti
še popis dokazov.

(5) Dokazi iz točke h) prvega odstavka se pošljejo v dveh
izvodih.

9. člen
(delitev prijave)

(1) Zahteva za delitev prijave znamke oziroma znamke v
več prijav oziroma znamk mora vsebovati:

a) podatke o prijavitelju oziroma imetniku znamke: pri-
imek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in
sedež, če gre za pravno osebo;

b) seznam blaga ali storitev, ki so predmet delitve, z
razvrstitvijo, ki je v skladu z zakonom in tem pravilnikom;

c) če se deli prijava znamke ali znamka, je potrebno
predložiti toliko kompletnih prijav, kolikor jih nastane z delitvi-
jo, v skladu z zakonom in tem pravilnikom;

d) potrdilo o plačilu pristojbine.
(2) Za vsako prijavo znamke ali znamko, ki nastane iz

delitve, se plačajo ustrezne pristojbine.

10. člen
(prehodna določba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o postopku za priznanje znamke (Uradni list RS, št. 43/93).

11. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-6/1
Ljubljana, dne 10. decembra 2001.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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5002. Pravilnik o vsebini prijave modela

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena zakona o indus-
trijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za
gospodarstvo

P R A V I L N I K
o vsebini prijave modela

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestav-
ljanja prijave modela.

2. člen
(vsebina prijave modela)

(1) Prijava modela mora vsebovati:
a) zahtevo za registracijo modela;
b) fotografijo ali grafični prikaz vsakega videza izdelka

ali njegovega dela (v nadaljnjem besedilu: videz izdelka).
(2) Prijava modela mora vsebovati tudi:
a) pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po za-

stopniku;
b) besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prija-

va vložena po drugem odstavku 81. člena zakona o indus-
trijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon) v tujem jeziku;

c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbi-
ne;

d) pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zako-
na, če se zahteva razstavna prednostna pravica.

(3) Namesto fotografije ali grafičnega prikaza videza
izdelka se lahko pri prijavi priloži primerek tega izdelka ali
njegovega dela, če se prijava nanaša na dvodimenzionalni
izdelek, vključno s tekstilnim vzorcem ali hologramom, in je
zahtevan odlog objave glavnih podatkov iz prijave po dru-
gem odstavku 94. člena zakona.

(4) Sestavina prijave modela iz točke b) prvega odstav-
ka tega člena se vloži v treh izvodih.

3. člen
(zahteva za registracijo modela)

(1) Zahteva za registracijo modela iz točke a) prvega
odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora vsebovati:

a) navedbo, da se zahteva registracija modela;
b) naslov za obveščanje, kamor Urad Republike Slove-

nije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad)
pošilja pisanja ter telefon, telefaks in morebitno šifro akta;

c) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre
za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno
osebo;

d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpi-
san v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma
firmo ter registrsko številko zastopnika;

e) podatke o oblikovalcu, če oblikovalec to želi: pri-
imek, ime in naslov;

f) navedbo izdelka v slovenskem jeziku, ki mora biti
kratka in stvarna in ne sme vsebovati izmišljenih ali komerci-
alnih nazivov, znamk, imen, šifer, kratic ter tehničnih podat-
kov, uporabe, namena, materiala, iz katerega je izdelan in
podobno;

g) razvrstitev izdelka po mednarodni klasifikaciji, spre-
jeti z Locarnskim aranžmajem o ustanovitvi mednarodne
klasifikacije za industrijske vzorce in modele (Uradni list
SFRJ - MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v
nadaljnjem besedilu: locarnska klasifikacija);

h) navedbo števila videzov izdelkov;
i) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi za-

njo: če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, se navedejo datum, številka in država oziroma med-
narodni urad vložitve prve prijave; če se zahteva razstavna
prednostna pravica po 62. členu zakona, se navedejo da-
tum prve razstavitve oziroma uporabe videza izdelka, država,
kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne
razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja;

j) navedbo o zahtevanem odlogu objave prijave in traja-
nje odloga;

k) označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je
več prijaviteljev in se odločijo za skupnega predstavnika;

l) podatke o prilogah:
– število fotografij ali grafičnih prikazov za posamezni

videz izdelka;
– število primerkov izdelka ali njegovega dela;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu prijavne

pristojbine;
– označbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če

se prijava vloži po zastopniku;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o razstavni predno-

stni pravici;
– označbo, ali so priloženi podatki o drugih prijaviteljih,

če je več prijaviteljev;
– označbo, ali so priloženi podatki o drugih oblikoval-

cih, če je več oblikovalcev;
– označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;
– označbo, ali je bila prijava posredovana po faksu ali v

elektronski obliki;
– priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega

zastopnika oziroma, če je več prijaviteljev, ki imajo skupne-
ga predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa je
več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpi-
šejo vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, je priporo-
čljivo, da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe,
ki je za pravno osebo podpisala obrazec.

(2) Naslov za obveščanje iz točke b) prejšnjega odstav-
ka tega člena mora biti v Republiki Sloveniji in je praviloma:

a) naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika;
b) naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več

in imajo skupnega predstavnika, nimajo pa zastopnika;
c) če je prijaviteljev več in nimajo niti skupnega pred-

stavnika niti zastopnika, je naslov za obveščanje naslov pr-
vonavedenega prijavitelja;

d) če je zastopnikov več, je naslov za obveščanje na-
slov prvonavedenega zastopnika.

(3) Zahteva za registracijo modela se praviloma vloži na
obrazcu SIPO – M1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Če predvideni prostor v posamezni rubriki obrazca
SIPO-M1 ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo ru-
brike in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k
obrazcu SIPO – M1.

4. člen
(prikaz videza izdelka)

(1) Posamičen videz izdelka, za katerega se zahteva
varstvo, se prikaže na fotografiji ali grafičnem prikazu, in
sicer v toliko različnih pogledih kolikor je to potrebno, da se
prikaže v čem je novost in individualni značaj prijavljenega
videza izdelka.

(2) Na eni fotografiji ali grafičnem prikazu se prikaže
celoten videz izdelka, katerega varstvo se zahteva, brez
kakršnihkoli dodatkov. Če določeni del izdelka ni dovolj
jasno razviden, se izjemoma ta del prikaže v povečanem
merilu.
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(3) Videz izdelka na fotografiji ali grafičnem prikazu
mora biti jasno razviden in ločljiv.

(4) Na fotografiji ali grafičnem prikazu ne sme biti le-
gend ali pojasnil.

5. člen
(oblika prikaza videza izdelka)

(1) Fotografija mora biti pravokotne ali kvadratne obli-
ke, ustrezne kakovosti ter primerna za objavo v uradnem
glasilu urada. Videz izdelka mora biti prikazan na nevtralni in
enobarvni osnovi in ne sme imeti senc, ki zastirajo videz
izdelka.

(2) Za fotografijo se šteje tudi reprodukcija fotografije,
izdelana z elektronskimi sredstvi oziroma postopki, in če
ustreza profesionalnim standardom ter ni retuširana.

(3) Grafični prikaz mora biti v izvirniku, poklicne kako-
vosti, izdelan s pomočjo risalno-tehničnih pripomočkov, s
črnim tušem in na kakovostnem papirju. Lahko je tudi kopija
izvirnika, če je ta enake kakovosti kot izvirnik in primerna za
objavo. Grafični prikaz je lahko izdelan tudi z elektronskimi
sredstvi oziroma postopki. Zaželeno je, da je videz izdelka
prikazan v perspektivi, ima pa lahko senco ali zasenčenje,
da se poudari relief. Linije oziroma črte morajo biti pravilne,
polne (nepretrgane) in jasne. Grafični prikaz ne sme vsebo-
vati tehnične risbe, s katero je prikazan videz izdelka v
tlorisu, prerezih, osnih črt in dimenzij.

(4) Fotografija ali grafični prikaz ne sme biti večji od 16
cm x 16 cm ter ne manjši od 3 cm x 3 cm. Videz izdelka na
fotografiji ali grafičnem prikazu mora biti jasno razviden in
ločljiv. Zlasti ni primerna instantna, retuširana fotografija,
fotokopija fotografije in fotografija ali grafični prikaz, ki ni
primeren za ofsetno reprodukcijo.

6. člen
(število in številčenje prikazov)

(1) Vsak videz izdelka mora biti oštevilčen.
(2) Dvodimenzionalni videz izdelka se prikaže v enem,

tridimenzionalni videz izdelka pa v največ šestih prikazih v
različnih pogledih.

(3) Če je videz istega izdelka predstavljen z več fotogra-
fijami ali grafičnimi prikazi, morajo biti fotografije ali grafični
prikazi oštevilčeni z dvema številkama, ločenima s piko. S
prvo številko se označi številko prijavljenega videza izdelka,
z drugo številko pa zaporedno številko fotografije ali grafič-
nega prikaza tega videza izdelka (1.1, 1.2, itd., 2.1, 2.2,
itd., 3.1, 3.2, itd., itd). Fotografije se oštevilčijo na hrbtni
strani.

7. člen
(primerek izdelka)

(1) Nobena od dimenzij ovojnice ali paketa s primer-
kom izdelka, vključno z embalažo ne sme biti večja od 30
cm, teža pa ne sme presegati 4 kg.

(2) Če je k prijavi priloženih več primerkov izdelkov,
morajo biti oštevilčeni.

8. člen
(dopolnitve prijave)

(1) Določbe 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se upo-
rabljajo tudi za dopolnitve prijave, s katerimi se nadomestijo
prej vložene sestavine prijave modela.

(2) Vse vloge, ki spremljajo dopolnitve prijave, morajo
biti podpisane in označene s številko prijave modela.

9. člen
(objava registracije modela)

(1) Urad v uradnem glasilu urada objavi registracijo
modela, in sicer:

a) registrsko številko modela;
b) številko prijave;
c) datum vložitve prijave;
d) podatke o imetniku modela: priimek, ime in naslov,

če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za
pravno osebo;

e) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime
oziroma firma;

f) podatke o oblikovalcu, če oblikovalec to želi;
g) navedbo izdelka;
h) razvrstitev po locarnski klasifikaciji;
i) število videzov izdelka;
j) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-

ko in državo oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
videza izdelka, državo, kraj in navedbo uradne ali uradno
priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in
zaprtja, če se zahteva razstavna prednostna pravica;

k) podatek o zahtevanem odlogu objave prijave in traja-
nje, če je zahtevan odlog objave;

l) fotografijo ali grafični prikaz videza izdelka.

10. člen
(prehodna določba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-
nik o postopku za priznanje modela oziroma vzorca (Uradni
list RS, št. 43/93 in 34/97 – odločba US), razen določb
26. in 27. člena, ki se še naprej uporabljajo pri prijavah
modela oziroma vzorca, ki so bile vložene pred uveljavitvijo
zakona in pri katerih je bil vložen ugovor.

11. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-7/1
Ljubljana, dne 10. decembra 2001.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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5003. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku
z deljenimi patenti

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena zakona o indus-
trijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za
gospodarstvo

P R A V I L N I K
o vsebini patentne prijave in postopku

z deljenimi patenti

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestav-
ljanja patentne prijave ter postopek v zvezi z deljenimi pa-
tenti.

2. člen
(vsebina patentne prijave)

(1) Patentna prijava mora vsebovati:
a) zahtevo za podelitev patenta;
b) opis izuma;
c) patentni zahtevek ali zahtevke;
d) kratko vsebino izuma (v nadaljnjem besedilu: povze-

tek);
e) skico ali skice, če je to potrebno.
(2) Patentna prijava mora vsebovati tudi:
a) pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po za-

stopniku;
b) besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prija-

va vložena po drugem odstavku 81. člena zakona o indus-
trijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon) v tujem jeziku;

c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbi-
ne;

d) pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zako-
na, če se zahteva razstavna prednostna pravica;

e) potrdilo o deponiranju biološkega materiala iz tretje-
ga odstavka 87. člena zakona, če gre za izum, ki ga ni
mogoče drugače opisati.

(3) Sestavine patentne prijave iz prvega odstavka tega
člena, razen zahteve za podelitev patenta pod točko a), se
vložijo v dveh izvodih.

3. člen
(zahteva za podelitev patenta)

(1) Zahteva za podelitev patenta iz točke a) prvega
odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora vsebovati:

a) navedbo, da se zahteva podelitev patenta;
b) naslov za obveščanje, kamor Urad Republike Slove-

nije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad)
pošilja pisanja ter telefon, telefaks in morebitno šifro akta;

c) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre
za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno
osebo;

d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpi-
san v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma
firmo ter registrsko številko zastopnika;

e) podatke o izumitelju: priimek, ime in naslov, pri kate-
rem zadostuje navedba kraja;

f) naziv izuma v slovenskem jeziku, ki mora informativ-
no in stvarno izraziti tehnično bistvo izuma, in ne sme vsebo-
vati izmišljenih ali komercialnih nazivov, znamk, imen, šifer,
kratic, ki so v navadi za posamezne proizvode, in podobno;

g) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi
zanjo: če se zahteva unijska prednostna pravica po 61.
členu zakona, se navedejo datum, številka in država oziroma
mednarodni urad vložitve prve prijave; če se zahteva razstav-
na prednostna pravica po 62. člena zakona, se navedejo

datum prve razstavitve oziroma uporabe izuma, država, kraj
in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razsta-
ve ter datum njenega odprtja in zaprtja;

h) dodatne zahteve:
– označbo, ali je prijava za patent s skrajšanim traja-

njem (16. člen zakona),
– navedbo roka, po katerem se zahteva predhodna

objava patentne prijave, če se želi objava prej kot v rednem
roku osemnajst mesecev (drugi odstavek 89. člena zako-
na), pri čemer rok ne more biti krajši od treh mesecev;

– označbo, ali se zahteva izločitev iz prejšnje prijave in
navedba številke prejšnje prijave;

i) označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je
več prijaviteljev in se odločijo za skupnega predstavnika;

j) podatke o prilogah:
– število strani opisa izuma;
– število strani patentnih zahtevkov in številko paten-

tnih zahtevkov;
– število listov skic, če so te zaradi opisa izuma potre-

bne;
– označbo, ali je priložen povzetek;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu prijavne

pristojbine;
– označbo, ali je priloženo potrdilo o deponiranju bio-

loškega materiala, če gre za izum, ki ga ni mogoče drugače
opisati;

– označbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če
se prijava vloži po zastopniku;

– označbo, ali je priloženo potrdilo o razstavni predno-
stni pravici;

– označbo, ali so priloženi podatki o drugih prijaviteljih,
če je več prijaviteljev;

– označbo, ali so priloženi podatki o drugih izumiteljih,
če je več izumiteljev;

– označbo o prikazu zaporedja nukleotidov ali aminoki-
slin v opisu;

– označbo, ali je bila prijava posredovana po faksu ali v
elektronski obliki;

– označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;
– priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega

zastopnika oziroma če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega
predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa je več
prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpišejo
vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, je priporočljivo,
da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je
za pravno osebo podpisala obrazec.

(2) Naslov za obveščanje iz točke b) prejšnjega odstav-
ka tega člena mora biti v Republiki Sloveniji in je praviloma:

a) naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika;
b) naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več

in imajo skupnega predstavnika, nimajo pa zastopnika;
c) če je prijaviteljev več in nimajo niti skupnega pred-

stavnika niti zastopnika, je naslov za obveščanje naslov pr-
vonavedenega prijavitelja;

d) če je zastopnikov več, je naslov za obveščanje na-
slov prvonavedenega zastopnika.

(3) Zahteva za podelitev patenta se praviloma vloži na
obrazcu SIPO-P1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Če predvideni prostor v posamezni rubriki obrazca
SIPO-P1 ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo rubri-
ke in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k
obrazcu SIPO-P1.

4. člen
(opis izuma)

(1) Opis izuma iz točke b) prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika mora vsebovati:

a) področje tehnike, na katerega se izum nanaša;
b) prikaz problema, ki ga rešuje izum, za katerega se

zahteva patentno varstvo;
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c) podatke o stanju tehnike oziroma dosedanjih znanih
rešitev in njihovih pomanjkljivostih v obsegu, ki je znan prija-
vitelju, pri čemer je zaželena navedba patentnih listin in
drugih virov, ki se nanašajo na opisano stanje tehnike;

d) opis skic izuma, če obstajajo;
e) opis nove rešitve ali rešitev, ki predstavljajo bistvo

izuma in morajo biti sestavljeni tako, da sta tehnični problem
in njegova rešitev razumljiva;

f) način industrijske ali druge uporabe izuma, če ni ta
očiten iz opisa ali same narave izuma.

(2) Opis izuma mora biti sestavljen na način in po
vrstnem redu razlage iz prejšnjega odstavka tega člena,
razen če zaradi narave samega izuma drugačen način in
vrstni red omogočata boljše razumevanje izuma.

(3) Opis izuma mora biti v celoti sestavljen tako, da je
razumljiv povprečnemu strokovnjaku z zadevnega področja
do te mere, da ga lahko uporabi.

(4) Če prijava vsebuje predstavitev zaporedja nukleoti-
dov in/ali aminokislin, mora biti v opisu le-to predstavljeno v
skladu s 13. členom tega pravilnika. Kasneje vložene pred-
stavitve se ne upoštevajo kot sestavni del prijave.

(5) Rešitev tehničnega problema, razložena v opisu
izuma, mora biti nedvoumna. Vse bistvene značilnosti izuma
morajo biti podane tako, da izključujejo poljubnost in dom-
neve. Uporabljeni komercialni in novi izrazi morajo biti pojas-
njeni.

(6) Če se izum nanaša na postopek, je treba navesti
vse njegove bistvene značilnosti, tako da je v celoti razvidna
izvedljivost postopka, ki se doseže s primeri izvedbe.

(7) Če se izum nanaša na konstrukcijo in je prikazan na
skici, se po podrobnem opisu konstrukcijske rešitve s skli-
cevanjem na skico kot dokaz izvedljivosti opiše tudi način
delovanja bistvenih elementov in celotne konstrukcije.

(8) Če je več načinov za izvedbo istega izuma (inačic),
jih je treba opisati z izvedbenimi primeri.

5. člen
(patentni zahtevki)

(1) Patentni zahtevek oziroma zahtevki iz točke c) prve-
ga odstavka 2. člena tega pravilnika morajo biti sestavljeni
tako, da določijo izum izključno z njegovimi tehničnimi zna-
čilnostmi. Patentni zahtevek mora biti jasen, jedrnat in pod-
prt z opisom.

(2) Če je to primerno, je zahtevek v enem stavku in
vsebuje:

a) uvodni del, v katerem se navede naziv izuma in tiste
njegove tehnične značilnosti, ki so znane iz stanja tehnike in
so nujne za opredelitev predmeta varstva;

b) karakteristični del zahtevka, pred katerim so izrazi
“značilen po tem”, “označen s tem” ali katerikoli drugi izraz,
ki nedvoumno ločuje oba dela zahtevka, v katerem so nave-
dene tehnične značilnosti izuma, za katere se skupaj s te-
hničnimi značilnostmi uvodnega dela zahteva patentno var-
stvo. Zahtevek je lahko sestavljen tudi samo iz karakteristič-
nega dela.

(3) Če je izpolnjen pogoj iz šestega odstavka 87. člena
zakona (enotnost izuma), sme prijava vsebovati več neodvi-
snih zahtevkov iste kategorije (proizvod, postopek, naprava,
uporaba), če predmeta izuma ni mogoče zajeti z enim neod-
visnim zahtevkom.

(4) Skupaj z vsakim patentnim zahtevkom, v katerem so
navedene značilnosti izuma, se lahko postavi eden ali več
odvisnih zahtevkov, ki se nanašajo na dodatne značilnosti
izuma.

(5) Odvisni zahtevek obsega vse značilnosti kakšnega
drugega (neodvisnega ali odvisnega) patentnega zahtevka
in se, če je to mogoče, na začetku sklicuje na drug ali druge
patentne zahtevke, nato pa so navedene dodatne značilno-
sti, za katere se zahteva varstvo. Vsi odvisni patentni zahtev-
ki, ki se sklicujejo na enega ali več prejšnjih patentnih za-

htevkov, morajo biti razvrščeni tako, da se lahko določi
njihova medsebojna povezava in da se lahko njihov pomen v
tej povezavi jasno razloži.

(6) Če je zahtevkov več, jih je treba oštevilčiti po vr-
stnem redu z arabskimi številkami.

(7) Zahtevki se glede tehničnih značilnosti izuma ne
smejo, razen kadar je to nujno, sklicevati na dele opisa ali
skice (na primer: “kot je opisano v delu...opisa” ali “kot je to
prikazano na sliki...skice”) in na komercialne nazive ali ozna-
ke.

(8) Če vsebuje patentna prijava skico, se tehnične zna-
čilnosti izuma, navedene v zahtevkih, označijo s sklicevalni-
mi oznakami, ki so identične z oznakami na skici, navedejo
se v okroglem oklepaju, če se s tem poveča njihova razumlji-
vost. Sklicevalnih oznak ni mogoče razlagati kot omejitev
zahtevka.

6. člen
(enotnost izuma)

(1) Če vsebuje patentna prijava več izumov, se šteje,
da so ti med seboj tako povezani, da pomenijo enotno
izumiteljsko zamisel, če med njimi obstaja tehnična poveza-
va, ki obsega eno ali več enakih ali ustreznih posebnih
tehničnih značilnosti (v nadaljnjem besedilu: enotnost izu-
ma).

(2) Izraz “posebne tehnične značilnosti” označujejo ti-
ste tehnične značilnosti, ki določajo prispevek, s katerim
vsak izmed navedenih izumov kot celota spreminja obstoje-
če stanje tehnike.

(3) Ocena, ali je več izumov medsebojno tako poveza-
nih, da pomenijo enotno izumiteljsko zamisel, ni odvisna od
tega, ali so izumi opredeljeni z ločenimi zahtevki ali kot
alternative v okviru enega zahtevka.

7. člen
(povzetek)

(1) Povzetek iz točke d) prvega odstavka 2. člena tega
pravilnika vsebuje naziv izuma in kratko vsebino bistva izu-
ma, prikazanega v opisu, zahtevkih in na skici. Kratek pre-
gled mora opozoriti na področje tehnike, na katero se nana-
ša izum, in mora biti sestavljen tako, da omogoči jasno
razumevanje tehničnega problema, bistva rešitve ali rešitev
problema in glavni način ali načine uporabe izuma.

(2) Če je potrebno, se lahko v povzetku navede kemič-
na formula, ki med vsemi formulami v prijavi najbolje označu-
je izum.

(3) Povzetek ne sme vsebovati navedb v zvezi s polju-
bnimi lastnostmi in vrednostmi izuma in tudi ne navedb v
zvezi s teoretičnimi možnostmi uporabe.

(4) Če vsebuje patentna prijava skico, lahko prijavitelj
navede skico ali izjemoma več skic, ki jih predlaga za objavo
skupaj s povzetkom. Urad lahko sklene, da objavi eno ali
več drugih skic, če meni, da bolje označujejo izum. Vse
glavne značilnosti izuma, ki so navedene v povzetku in ilus-
trirane s skico, morajo spremljati sklicevalne oznake v okro-
glem oklepaju.

(5) Povzetek mora biti sestavljen tako, da lahko učinko-
vito rabi kot instrument za preiskovanje na določenem po-
dročju tehnike, zlasti pa, da se lahko na njegovi podlagi
oceni, ali je potreben vpogled v kompletno patentno prijavo.

(6) Povzetek naj ima največ stopetdeset besed.
(7) Dokončno besedilo in obliko povzetka lahko določi

urad sam, o čemer obvesti prijavitelja.

8. člen
(skice)

(1) Delovna površina listov s skico ali skicami iz točke
e) prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ne sme biti večja
od 26,2 × 17 cm. Listi ne smejo imeti narisanih okvirov, ki bi
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omejevali delovno površino risbe. Širina robov na zgornji
strani lista je najmanj 2,5 cm, na levi strani 2,5 cm, na desni
1,5 cm in na spodnji strani lista najmanj 1 cm.

(2) Listi s skicami morajo biti oštevilčeni z naraščajoči-
mi številkami, sestavljeni iz dveh s poševno črto ločenih
arabskih številk, od katerih pomeni prva zaporedno številko
strani, druga pa številko vseh strani s skicami (na primer
1/3, 2/3, 3/3).

(3) Na enem listu skice je lahko več slik. Če je ena slika
kot celota izdelana na dveh ali več listih, morajo biti deli slik
na različnih listih izdelano tako, da se lahko celotna slika
sestavi, ne da bi se posamezni deli slike z različnih listov
prekrivali. Slike na enem listu morajo biti razporejene druga
pod drugo, med seboj jasno ločene, vendar brez večjega
vmesnega prostora. Če slike niso tako razporejene, jih je
treba prikazati drugo poleg druge, in sicer s prvo sliko na levi
strani lista. Elementi, prikazani na sliki, morajo biti sorazmer-
ni, razen če so nesorazmerja nujna za večjo jasnost slike.
Slike je treba oštevilčiti z rastočimi arabskimi številkami,
začenši z ena, ne glede na oštevilčenje listov s skicami.

(4) Skica mora biti izdelana s priborom za tehnično
risanje, in sicer:

a) črte morajo biti debelejše, črne, dobro vidne in neiz-
brisne, površine med črtami pa se ne sme barvati ali tonirati;

b) prečni prerezi se šrafirajo, kar ne sme zmanjšati
vidnosti glavnih črt in sklicevalnih oznak;

c) merilo in jasnost slike morata biti takšna, da se lahko
pri fotografski reprodukciji z zmanjšanjem za 2/3 brez težav
razpoznavajo vse podrobnosti;

d) višina črk in številk ne sme biti manjša od 0,32 cm;
e) vse številke, črke in sklicevalne oznake, ki so na

slikah, morajo biti enostavne in jasne, ne smejo biti v oklepa-
jih, podčrtane, obkrožene ipd;

f) sklicevalne oznake, ki niso v opisu in zahtevkih, ne
smejo biti na skici in obratno. Enake značilnosti izuma,
označene s sklicevalnimi oznakami, morajo biti v celotni
patentni prijavi označene z istimi oznakami;

g) skice ne smejo vsebovati tekstualnih delov, razen
kadar je to nujno, kratkih besed, kot so “voda”, “para”,
“odprto”, “zaprto” in prerez A-B” ali v primeru blokovnega
diagrama in diagrama poteka kratkih ključnih besed, nujnih
za razumevanje slik.

(5) Grafikoni in diagrami poteka se štejejo za slike.

9. člen
(tehnične zahteve za prijavo)

(1) Sestavine patentne prijave iz točk b) do e) prvega
odstavka 2. člena tega pravilnika morajo biti primerne za
neposredno fotografsko razmnoževanje, za razmnoževanje
z elektrostatičnim postopkom in za ofsetni tisk v neomeje-
nem številu izvodov.

(2) Posamezne sestavine patentne prijave (zahteva za
podelitev patenta, opis izuma, patentni zahtevek, povzetek
in skica) se morajo začeti na novem listu. Listi morajo biti
spojeni tako, da se zlahka listajo, izločajo in znova spajajo.

(3) Listi so formata A-4 (29,7x21 cm), in sicer iz papir-
ja, ki je bele barve, gladek, brez sijaja, močan, upogiben in
dolgotrajen. Listi morajo biti odporni proti trganju, mečkanju
in gubanju. Uporabljati se sme samo ena stran lista. Vsak list
se uporablja tako, da sta zgornji in spodjni rob lista krajši
strani formata (t.i. “visoki format”).

(4) Najmanjše dovoljene širine robov na listih brez ski-
ce so na zgornji strani lista 2 cm, na levi strani 2,5 cm, na
desni strani 2 cm in na spodnji strani lista 2 cm.

(5) Priporočene največje širine robov na listih brez
skice so na zgornji strani lista 4 cm, na levi strani 4 cm, na
desni strani 3 cm in na spodnji strani 3 cm.

(6) Ob vložitvi patentne prijave morajo biti robovi na
listih popolnoma prazni (čisti).

(7) Opis izuma, patentni zahtevki in povzetek morajo
biti oštevilčeni z rastočimi arabskimi številkami, ki se napiše-
jo na zgornjo stran lista na sredini, vendar ne na zgornjem
robu.

(8) Zahteva za podelitev patenta mora biti izpolnjena s
tiskalnikom, pisalnim strojem ali tiskanimi črkami, opis izu-
ma, patentni zahtevek in povzetek pa morajo biti izpolnjeni s
tiskalnikom ali pisalnim strojem. Le grafični simboli in ozna-
ke ter kemične in matematične formule se lahko, če je to
nujno, vpišejo z roko. Višina velikih črk v besedilu ne sme
biti manjša od 0,21 cm, odtis črk na listu pa mora biti temne
in neizbrisne barve. Presledek med vrsticami natipkanega
besedila je 1,5 višine velike črke.

(9) Zahteva za podelitev patenta, opis izuma, patentni
zahtevek in povzetek ne smejo vsebovati risb. V opisu izu-
ma, patentnem zahtevku in izvlečku so lahko kemične in
matematične formule, v opisu izuma in izvlečku pa tudi tabe-
le. V patentnem zahtevku so lahko tabele le, če je bistvo
samega zahtevka tako, da je zaželena uporaba tabel. Tabele
in kemične ali matematične formule so lahko prikazane v
“podolžnem formatu”, če jih v “visokem formatu” ni mogoče
prikazati na zadovoljiv način. Listi, na katerih so tabele in
kemične ali matematične formule prikazane v “podolžnem
formatu”, se postavijo tako, da je glava tabel ali formul na levi
strani lista.

(10) Vrednost fizikalnih veličin se obvezno izkazuje v
enotah mednarodnega sistema enot (SI). Za matematične,
kemične in molekulske formule in atomske mase se uporab-
ljajo simboli in tehnični izrazi in znaki, ki so sprejeti in običaj-
ni na zadevnem področju tehnike.

(11) Izrazi, znaki in simboli se morajo dosledno upo-
rabljati v celotnem besedilu patentne prijave.

(12) V celotni patentni prijavi ne sme biti nič dopolnje-
no, prečrtano ali dopisano med vrstami.

10. člen
(izum, ki se nanaša na biološki material)

Če se izum nanaša na biološki material po tretjem
odstavku 87. člena zakona se šteje, da je izum opisan
dovolj jasno in popolno po drugem odstavku 87. člena
zakona, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) da je bil vzorec biološkega materiala deponiran pri
priznanem mednarodnem depozitarnem organu, določenim
z Budimpeštansko pogodbo o mednarodnem priznanju de-
pozita mikroorganizmov za postopek (Uradni list RS – MP,
št. 21/97) najpozneje na datum vložitve patentne prijave;

b) da vsebuje patentna prijava vse podatke o biolo-
škem materialu, ki so znani prijavitelju;

c) da so v patentni prijavi navedeni naziv in naslov med-
narodnega depozitarnega organa, uradna številka, pod ka-
tero je depozit vpisan, in datum deponiranja.

11. člen
(dostopnost biološkega materiala)

(1) Od dneva objave patentne prijave je deponirani
vzorec biološkega materiala na zahtevo dostopen vsako-
mur, ki izpolnjuje pogoje za delo z biološkim materialom.

(2) Biološki material je dostopen vsakomur pod nasled-
njimi pogoji:

a) da je prošnja poslana uradu v dveh izvodih;
b) da je urad na prošnji potrdil, da je objavljena paten-

tna prijava, v kateri se je prijavitelj skliceval na depozit biolo-
škega materiala, in da ima vložnik pravico zahtevati, da se
mu izda vzorec biološkega materiala;

c) da je vložnik prevzel obveznost do imetnika patenta,
da ne bo omogočil, da bi zahtevani vzorec deponiranega
biološkega materiala postal dostopen tretjim osebam in da
bo ta vzorec pred iztekom veljavnosti patenta uporabil le v
eksperimentalne namene.
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(3) Urad pošlje mednarodnemu depozitarnemu organu
in imetniku patenta kopijo zahteve vložnika s potrdilom, da je
patentna prijava, ki se nanaša na deponirani biološki materi-
al, objavljena in da ima vložnik zahteve pravico dobiti vzorec
biološkega materiala.

12. člen
(nedostopnost biološkega materiala)

(1) Če vzorec biološkega materiala ni več dostopen pri
mednarodnemu depozitarnemu organu, v katerem je bil de-
poniran, in ni prenesen v kakšen drugi priznani mednarodni
depozitarni organ, pri katerem bi bil dostopen, se šteje, da
izum v patentni prijavi ni opisan po drugem odstavku 87.
člena zakona, razen če so izpolnjeni pogoji:

a) da deponent v treh mesecih od dneva, ko je prejel
obvestilo depozitne ustanove, da je postal prvotno deponi-
rani biološki material nedostopen, znova deponira vzorec
tega biološkega materiala;

b) da deponent pri ponovnem deponiranju priloži pod-
pisano izjavo, da je ponovno deponirani biološki material
enak tistemu, ki je bil prej deponiran;

c) da urad v štirih mesecih po ponovnem deponiranju
prejme izvod potrdila o deponiranju vzorca biološkega mate-
riala, ki ga izda depozitna ustanova in ki vsebuje številko
patentne prijave oziroma patenta, na katerega se nanaša
depozit.

(2) Če je razlog nedostopnosti biološkega materiala
njegova nevitalnost, ga je treba znova deponirati pri istem
mednarodnem depozitarnem organu, pri katerem je bil prej
deponiran, če pa je razlog drugačen, se sme biološki mate-
rial deponirati tudi pri kakšnem drugem mednarodnem de-
pozitarnem organu.

(3) Če je mednarodni depozitarni organ, pri katerem je
bil biološki material prvotno deponiran, izgubil status med-
narodnega depozitarnega organa, ali če kot mednarodni
depozitarni organ neha delovati na področju konkretne vrste
biološkega materiala ali popolnoma, deponent pa v šestih
mesecih ni bil obveščen o nastali spremembi, se trimesečni
rok iz točke a) prvega odstavka tega člena šteje od dneva
objave te spremembe v uradnem glasilu urada.

13. člen
(zaporedje nukleotidov in/ali aminokislin)

(1) Če urad ugotovi, da prikaz zaporedja nukleotidov
in/ali aminokislin ni v skladu z administrativnimi navodili, ki
jih za vlaganje mednarodnih prijav po Pogodbi o sodelova-
nju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93, v
nadaljnjem besedilu: PCT) predpiše Mednarodni urad Sve-
tovne organizacije za intelektualno lastnino, in ni v elektron-
ski obliki, pozove prijavitelja, naj mu v roku treh mesecev
dostavi ustrezen prikaz zaporedja.

(2) Vsakemu prikazu zaporedja mora biti priložena izja-
va prijavitelja o tem, da prikaz ne vsebuje sestavin, ki bi
presegale predstavitev v prijavi, kakršna je bila vložena.

14. člen
(nedovoljene sestavine patentne prijave)

Patentna prijava ne sme vsebovati:
a) navedb ali risb v nasprotju z zakonom in moralo;
b) navedb, ki omalovažujejo proizvode ali postopke ka-

terekoli tretje osebe ali kakovost in pomen prijave oziroma
patenta te osebe; primerjava s prejšnjim stanjem tehnike
sama po sebi ne šteje za omalovaževanje;

c) navedb, ki očitno niso pomembne in potrebne.

15. člen
(dopolnitve prijave)

(1) Določbe 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 14. člena tega
pravilnika se uporabljajo tudi za dopolnitve prijave, s katerimi

se nadomestijo prej vložene sestavine patentne prijave. Te
dopolnitve se pošljejo uradu v enem izvodu.

(2) Vse vloge, ki spremljajo dopolnitve prijave, morajo
biti podpisane in označene s številko patentne prijave.

16. člen
(objava patentne prijave in podelitve patenta)

Urad v uradnem glasilu urada objavi patentno prijavo in
podelitev patenta, in sicer:

a) navedbo, ali gre za patent ali za patent s skrajšanim
trajanjem;

b) številko patenta;
c) številko prijave;
d) datum vložitve prijave;
e) podatke o imetniku patenta: priimek, ime in naslov,

če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za
pravno osebo;

f) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime
oziroma firma;

g) podatke o izumitelju: priimek, ime in naslov;
h) naziv izuma;
i) razvrstitev izuma po mednarodni klasifikaciji paten-

tov, sprejeti s Strasbourškim sporazumom o mednarodni
klasifikaciji patentov (Uradni list RS - MP, št. 7/01);

j) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, števil-
ka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave,
če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu
zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe
izuma, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane
mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja,
če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. člena
zakona;

k) datum vložitve prijave in navedbo urada, če je bila
prijava vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi PCT,
ter datum in številko objave prijave na podlagi PCT;

l) številka prvotne prijave, če je bila prijava izločena;
m) povzetek;
n) skico ali skice, ki pojasnjujejo bistvo izuma.

17. člen
(deljeni patent)

Če urad na podlagi predloženih dokazil po prvem od-
stavku 92. člena zakona ugotovi, da podeljeni patent ne
ustreza zahtevi po enotnosti izuma, izda ločene odločbe po
točki b) prvega odstavka 93. člena zakona za tiste skupine
patentnih zahtevkov, za katere na podlagi posameznih doka-
zil lahko ugotovi, da ustrezajo zahtevam iz 10., 12., 14. in
15. člena zakona in za katere je bila plačana pristojbina po
drugem odstavku 91. člena zakona.

18. člen
(prehodna določba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-
nik o postopku za podelitev patenta (Uradni list RS, št.
49/93), razen določbe 39. člena, ki se naprej uporablja za
dopolnilne prijave, vložene pred uveljavitvijo zakona.

19. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-5/1
Ljubljana, dne 10. decembra 2001.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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Na podlagi tretjega odstavka 88. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) objavlja minister za informacijsko družbo v soglasju z ministrico za
gospodarstvo

S E Z N A M
standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o radijski in terminalski opremi
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Št. 2680-20/01
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za informacijsko družbo

Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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Na podlagi četrtega odstavka 91. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) objavlja minister za informacijsko družbo v soglasju z ministrico za
gospodarstvo

S E Z N A M
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o elektromagnetni združljivosti
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Z dnem objave tega seznama standardov preneha v
celoti veljati seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti s pravilnikom o elektromagnetni
združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 61/00).

Št. 2680-19/2001
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za informacijsko družbo

Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

Opomba 4

Opomba 5

Opomba 6
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OBČINE

LJUBLJANA

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V1 Rudnik

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Me-
stne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 26.
11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V1 Rudnik

1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev

za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88,
18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99,
28/00) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka
pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:

»Genius loci pod št. 144/01 v aprilu 2001.«

2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za območji morfoloških enot 2A/1 in 8/1 – Hoja

območje urejanja VR 1/2 Ob Ljubljanici se kot sestavni del
odloka uporablja karta morfoloških enot v M 1:1000, ki jo je
izdelal Genius loci pod št. projekta 144/01 v aprilu 2001.«.

3. člen
V 59. členu se besedilo za »Morfološko enoto 2A/1«

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Dopustna so vzdrževalna dela, adaptacije in re-

konstrukcije obstoječih objektov ter dopolnilna gradnja
v vrzelih.

Omejitve:
– teren mora biti pred gradbenimi posegi arheološko

sondiran,
– pozidanost ne sme presegati 30% površine,
– zazelenitev mora obsegati najmanj 40% površine,
– gradbena meja objektov proti Ljubljanici mora biti

minimalno 30 m odmaknjena od brega.
Etažnost:
– do K+P+1 (max. višina venca je 6 m).«.
Besedilo za »Morfološko enoto 8/1 – Hoja« se nado-

mesti z besedilom, ki se glasi:
»Dopustni so naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– odstranitev vseh objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov – pro-

izvodnih hal v športno-rekreacijsko ali izobraževalno dejav-
nost,

– gradnja športno-rekreacijskih in objektov za potrebe
izobraževalnih institucij z nujnim dopolnilnim spremljajočim
programom,

– gradnja odprtih športnih igrišč,
– parkovne ureditve.
Omejitve:
– preveriti je treba potrebo po dekontaminaciji zemlji-

šča,
– teren mora biti pred gradbenimi posegi arheološko

sondiran,
– pozidanost ne sme presegati 30% površine,
– zazelenitev mora obsegati najmanj 40% površine,
– gradbena meja objektov proti Ljubljanici mora biti

minimalno 30 m odmaknjena od brega,
– za celotno morfološko enoto je treba pred izdelavo

lokacijske dokumenatcije izdelati urbanistično rešitev s kra-
jinsko ureditvijo zunanjega prostora, pri čemer je treba
upoštevati možnost vzpostavitve funkcionalne in vidne po-
vezave Botaničnega vrta z obrežnim prostorom Ljubljanice
in Špico,

– idejne rešitve objektov se pridobi z javnim nateča-
jem.

Etažnost:
– do K+P+1+M (max. višina venca je 9 m).«.
Pri podnaslovu »Komunalno urejanje – Kanalizacija« se

prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na območju je v gradnji javna kanalizacija v ločenem

sistemu za odvod komunalne odpadne vode ter odvod pa-
davinske odpadne vode. Komunalna odpadna voda se bo
odvajala po kanalu za odvod komunalne odpadne vode, ki
poteka po Ižanski cesti ter preko črpališča Galjevec do
zbiralnika B2 ter naprej preko zbiralnika A0 do CČN v Zalo-
gu. Padavinska odpadna voda se bo odvajala po kanalih za
odvod padavinske odpadne vode, ki bodo potekali po Ižan-
ski cesti z iztokom v Veliki Galjevec.«.

Pri podnaslovu »Komunalno urejanje – Vodovod« se
prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Severni del območja se priključi na javno vodovodno
omrežje, ki poteka po Ižanski cesti.«

Pri podnaslovu »Komunalno urejanje – Elektrika« se
zadnji stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»Za napajanje novogradenj v morfoloških enotah
3C/1, 8/1 in 8/3 je treba zgraditi nove transformatorske
postaje.«.

Pri podnaslovu »Varovanje okolja« se prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:

»V območju je dovoljena največja dopustna raven hru-
pa, ki ustreza II. stopnji hrupne obremenjenosti, razen v
morfološki enoti 8/1, kjer raven hrupa do opustitve dejavno-
sti »Hoje« ne sme presegati IV. stopnje hrupne obremenje-
nosti in v 50 m pasu od roba Ižanske ceste ter Hladnikove
ceste, kjer raven hrupa ne sme presegati III. stopnje hrupne
obremenjenosti. “

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-2/00-9
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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5007. Odlok o organiziranju Gasilske brigade
Ljubljana

Na podlagi 2., 3. in 12. člena zakona o gasilstvu (Ura-
dni list RS, št. 71/93), zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45-I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in
36/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 32. seji dne 26. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana

I. USTANOVITELJ

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s

sedežem v Ljubljani, Mestni trg 1 (v nadaljevanju: ustanovi-
telj) poklicno gasilsko enoto Gasilska brigada Ljubljana kot
javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje gasilstva na
svojem območju.

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ

2. člen
Ime zavoda je: Gasilska brigada Ljubljana.
Skrajšano ime je: GB Ljubljana.
Sedež zavoda je: Vojkova cesta 19, Ljubljana.

III. DEJAVNOST

3. člen
Dejavnost zavoda je gasilstvo, ki je obvezna lokalna

javna služba in obsega:
L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:
– gašenje in omejevanje širjenja požarov,
– tehnično reševanje ljudi in živali,
– tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih

nezgodah,
– začasno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah,
– tehnično pomoč ob nezgodah,
– stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svo-

jih delavcev,
– požarno preventivno dejavnost,
– pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju,
– opravljanje požarne straže,
– uporaba gasilske opreme v druge namene,
– svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja,
– vzdrževanje svojih objektov in opreme,
– izdelava opreme za lastne potrebe.
K / 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/ 74.30 tehnično preizkušanje in analiziranje:
– vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihal-

nih aparatov,
– servisiranje gasilske opreme drugim,
– preizkušanje gasilnotehničnih sredstev.
M/ 80.422 drugo izobraževanje:
– usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
– usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov

varstva pred požarom.

Zavod lahko opravlja dejavnost iz tega člena tudi za
druge občine pod pogoji in na način, ki se določijo s pose-
bno pogodbo.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

4. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda, aktu o sistemizaciji in

spremembi dejavnosti,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi poveljnika

brigade ter
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.

5. člen
Zavod je dolžan na zahtevo organa mestne uprave,

pristojnega za finance, predložiti finančni načrt. Na zahte-
vo organa mestne uprave, pristojnega za zaščito in reše-
vanje, je zavod dolžan predložiti finančni načrt, letni pro-
gram dela in letni progam investicij ter upravljanja z ne-
premičninami.

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-
slovanja in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za
spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične na-
mene.

V. ORGANI

6. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– poveljnika brigade,
– strokovni svet zavoda.

7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni

svet mestne občine Ljubljana,
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci

na neposrednih in tajnih volitvah,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti, ki ga imenuje ustanovitelj.
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje poveljnika brigade v soglasju z

ustanoviteljem;
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter sprem-

lja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun

zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve javno-

sti,
– daje ustanovitelju in poveljniku brigade predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi

oziroma statutom zavoda določene zadeve.
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8. člen
Poslovodni organ zavoda je poveljnik brigade, ki oprav-

lja naloge direktorja.
Poveljnik brigade organizira in vodi delo in poslovanje

zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.

Poveljnik brigade vodi strokovno delo zavoda in je po-
veljnik javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

Za poveljnika brigade je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo tehniške, družboslov-
ne ali druge ustrezne smeri,

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delovnih mestih,

– da pozna področje dejavnosti zavoda,
– da obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik.
Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
Mandat poveljnika traja štiri leta.

9. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta

se določijo s statutom, skladno z zakonom in ustanovitvenim
aktom.

VI. SREDSTVA ZA DELO

10. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil

ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovite-
lja, s katerimi zavod upravlja kot dober gospodar.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.

VII. VIRI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO

11. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustano-

vitelja, še sredstva, ki jih zavod pridobiva:
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili od prodaje storitev,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpi-

si.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z
zakonom.

VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA

PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO

12. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z

opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in
razvoj svoje dejavnosti, za katero je ustanovljen.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog poveljnika brigade svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnosti iz prvega
odstavka tega člena, se način kritja tega primanjkljaja določi
v soglasju z ustanoviteljem.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

13. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa
pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega
soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zve-
zi z nepremičnim premoženjem.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s kate-
rimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustano-
vitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Dosedanji svet zavoda in strokovni svet zavoda oprav-

ljata svoji funkciji do preteka mandata.

15. člen
Zadeve poslovodnega organa opravlja dosedanji po-

slovodni organ do poteka mandata.

16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o siste-

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do sprejema novega statuta zavoda uporablja zavod
statut ter druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema
tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlo-
kom.

17. člen
Minimalno intervencijsko pripravljenost na območju Me-

stne občine Ljubljana in pogoje za intervencije izven obmo-
čja Mestne občine Ljubljana se določi v načrtu javne gasil-
ske službe Mestne občine Ljubljana in v načrtih zaščite in
reševanja Mestne občine Ljubljana.

Načrte iz prejšnjega odstavka tega člena je treba spre-
jeti v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.

18. člen
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Gasilska bri-

gada Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/13048/00 z dne
11. 9. 1991.

19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o orga-

niziranju javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana (Uradni
list RS, št. 21/91).

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 822-2/01-3
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.



Stran 10406 / Št. 102 / 14. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

BLOKE

5008. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 57/94,
14/95, 20/95, 64/95, 75/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99,
59/99, 70/00, 100/00) in 15. člena statuta Občine Bloke
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na
19. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o denarni pomoči za novorojence

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne po-

moči za novorojence družinam v Občini Bloke, določa upra-
vičence, višino pomoči, ter pogoje in postopek za uveljavi-
tev pomoči.

2. člen
Pravico do denarne pomoči ima eden od staršev pod

pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno pre-

bivališče na območju Občine Bloke,
– da je njegov otrok državljan Republike Slovenije in

ima stalno prebivališče v Občini Bloke.

3. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša za prvorojenca

20.000 SIT, za vsakega nadaljnjega otroka se znesek povi-
ša za 10.000 SIT.

Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev pri
katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi
pisnega sporazuma. Upravičenec uveljavlja pravico do de-
narne pomoči za novorojenca z vlogo, ki jo poda pisno v
sprejemni pisarni Občine Bloke. Rok za vložitev vloge iz 2.
odstavka tega člena je 6 mesecev od dne otrokovega roj-
stva.

4. člen
V vlogi iz prejšnjega člena upravičenec navede podat-

ke o državljanstvu in stalnem bivališču zase in za novorojen-
ca, št. hranilne knjižice oziroma tekočega računa, na katere-
ga naj se nakaže denarna pomoč.

Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matič-
ne knjige za otroka.

5. člen
Denarna pomoč se upravičencu nakaže na podlagi

odločbe, ki jo izda občinska uprava. Denarna pomoč se
nakaže v tridesetih dneh po vročitvi odločbe.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Nova vas, dne 29. novembra 2001.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

BREŽICE

5009. Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava
Obrežje

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
ter 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,  26/97, 70/97, 10/97,
74/98 in 59/99 - odl. US) in 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet
občine Brežice na 29. seji dne 3. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu čistilna naprava Obrežje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se lokacijski načrt »Čistilna naprava Obrežje«,

ki ga je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št.
2168/U2001

2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A. Tekstualni del
1. upoštevana planska in urbanistična dokumentacija

– zakoni, pravilniki in odloki,
2. veljavna prostorsko urbanistična dokumentacija in

druga izhodišča za izdelavo lokacijskega načrta »Čistilna
naprava Obrežje«,

3. uvod,
4. prostorske ureditve,
4.1. opis območja,
4.2. predvideni posegi v prostor,
4.3. osnovni koncept,
4.4. namembnost objektov in površin,
4.5. smernice za urbanistično in arhitektonsko obliko-

vanje,
5. lastništvo oziroma pravica uporabe in razpolaganja z

objekti in zemljišči,
6. infrastruktura,
6.1. prometno omrežje,
6.2. komunalno omrežje,
6.3. elektroenergetsko omrežje,
6.4. telekomunikacijsko omrežje,
7. smernice za varovanje naravne in kulturne dediščine,
8. smernice za varovanje in izboljšanje bivalnega in

delovnega okolja,
9. smernice za ureditev zelenih površin,
10. smernice za obrambo in zaščito,
11. etapnost izvajanja ureditvenega načrta,
12. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
13. soglasja oziroma pogoji,
14. osnutek odloka o LN čistilna naprava Obrežje
B. Grafični del
U1 izsek iz SDP in DDP občine Brežice 1 : 5000
U2 kopija katastrskega načrta 1 : 2880
U3 geodetska podloga 1 : 1000
U4 situacija obstoječega stanja 1 : 500
U5 pregledna situacija 1 : 2500
U6 ureditvena situacija, prerezi 1 : 500
U7 situacija infrastrukture 1 : 500
U8 načrt gradbenih parcel 1 : 500
U9 situacija zakoličbe 1 : 500
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II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Območje lokacijskega načrta se nahaja na severni stra-

ni Mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, ob državni
meji z Republiko Hrvaško in v bližini reke Save.

Območje urejanja poteka po parcelah 12/2, 29/1,
33, 36/2 in 37 k.o. Velika dolina, na severu in zahodu meji
s stavbnim zemljiščem (predviden mednarodni mejni prehod
z gospodarskim terminalom), na vzhodu z obstoječo poljsko
potjo oziroma kmetijskim zemljiščem, na jugu pa z državno
mejo.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU

Splošni pogoji

4. člen
Čistilna naprava Obrežje (v nadaljevanju: ČN) je name-

njena čiščenju komunalnih odpadnih vod za področje Med-
narodnega mejnega prehoda Obrežje z gospodarskim ter-
minalom Obrežje, GC1 Slovenska vas, GC2 Slovenska vas,
mejnega cestnega prehoda Slovenska vas in za naselja
Obrežje, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Nova
vas, Rajec, Velika Dolina, Brezje pri Veliki Dolini in Mala
Dolina.

Predvidoma naj bi se na ČN najprej priključili uporabni-
ki iz področja Mednarodnega mejnega prehoda, kasneje pa
postopno še našteta naselja.

5. člen
Znotraj lokacijskega načrta so dopustne gradnje in ure-

ditve:
– izvedba platoja in objektov ČN
– ozelenitev okolice ČN
– ureditev komunalne in elektroenergetske infrastruk-

ture.

6. člen
Obremenitev čistilne naprave je v prvi fazi približno 800

PE, v končni fazi pa približno 2310 PE.

7. člen
Izvede se biološka čistilna naprava s suspenzijo aktiv-

nega blata in z aerobno stabilizacijo blata in nitrifikacijo.
Preseženo blato se bo strojno zgoščalo s filtrirnimi vrečami.

8. člen
Čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadnih voda

(linija vode), predelavi blata (linija blata), upravljanju procesa
čiščenja (upravno pogonski objekt).

9. člen
Plato čistilne naprave okvirnih dimenzij 56 x 20 m je

nasipan ca. 2.8 do 3.3 m, tako, da bo kota platoja nad
nivojem stoletne vode (kota stoletne vode je 138.25 m.n.m,
kota predvidenega platoja je 138.90 m.n.m.). Vsi objekti
ČN razen upravne stavbe so vkopani oziroma v nasipu.

Upravna stavba je pritličen objekt okvirnih dimenzij 6.5 x
8 m s simetrično dvokapno streho naklona 35° in opečno
kritino.

Območje naprave je ograjeno. Dovoz do naprave bo s
predvidene dovozne ceste. Dostopna pot in vozni del plato-
ja naprave bo asfaltiran.

Potrebno je upoštevati značilnosti krajine in bližino re-
ke Save. Ker obliko objektov narekuje tehnologija, se njiho-
va vizualna vklopitev v prostor ublaži z zeleno zasaditvijo.
Brežine obrobja platoja bodo zatravljene in zasajene z avto-
htonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

10. člen
Celotna parcela ČN je funkcionalno zemljišče. Ostale

parcele v območju lokacijskega načrta ostanejo v prvotni
rabi.

Naravna in kulturna dediščina

11. člen
Območje čistilne naprave se neposredno naslanja na

območje, ki ga je ZVNKD NM in SAAS arheološko že ovre-
dnotil za potrebe izvedbe mejnega prehoda ter izgradnje
bodoče avtoceste. Ker obravnavana gradnja čistilne napra-
ve sega izven arheološko pozitivnega območja, je gradnjo
možno izvesti brez predhodnih arheoloških raziskav in le z
občasnim arheološkim nadzorom. Ta naj se opravlja v toku
zemeljskih del.

12. člen
Za gradnjo ČN je potrebno pridobiti soglasje Urada

glavnega republiškega inšpektorja RS (Ministrstva za zdra-
vje).

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

Prometno omrežje

13. člen
Dostop oziroma dovoz na območje se uredi s predvide-

ne dovozne ceste (obdelano v LN Odsek avtoceste Krška
vas - Obrežje).

Dostopna pot in povozni del platoja naprave se asfalti-
ra. Dostopne peš poti se izvedejo s polaganjem pranih be-
tonskih plošč. Vse neutrjene površine se splanirajo, humuzi-
rajo in zasejejo s travo.

Vodovod

14. člen
Dovod vodovodne vode za potrebe oskrbe ČN, bo

izveden iz severnega dela Mednarodnega mejnega preho-
da, ob robu dovozne ceste. ČN bo priključena na vodovo-
dno omrežje preko zunanjega vodomernega jaška.

Predvidena je izvedba nadzemnega hidranta.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za ČN je obvezno

upoštevati pogoje iz soglasja upravljavca vodovoda.

Kanalizacija

15. člen
ČN je povezana z vsemi uporabniki preko novo predvi-

dene kanalizacije (ločen sistem).
Dovod odpadne vode bo gravitacijski in se bo na loka-

ciji ČN prečrpavala na višji nivo.
Končni sprejemnik očiščenih vod bo reka Sava.
Interna fekalna in meteorna kanalizacija ČN se odvajajo

v interno kanalizacijo naprave.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za ČN je obvezno

upoštevati pogoje iz soglasja upravljavca kanalizacije.
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Odpadki

16. člen
Odpadno blato kot posledica čiščenja odpadnih vo-

da se strojno zgošča, polni v filtrne vreče, odlaga na
začasno deponijo ter po zgoščevanju odvaža na komu-
nalno deponijo. Usedline iz grobega mehanskega predči-
ščenja se bodo odvažale na večjo čistilno napravo, oziro-
ma se bodo primerno obdelale in deponirale.

V primeru fazne gradnje čistilne naprave je potrebno
že v prvi fazi predvideti končno obdelavo blata iz ČN

Elektroenergetsko omrežje

17. člen
Čistilna naprava s konično močjo 38 kW se bo napa-

jala iz predvidene transformatorske postaje 20/04 kV, ki
bo locirana na gospodarskem terminalu.

Priklop ČN se izvede z zemeljskim kablom, ki bo
uveden v prostostoječo kabelsko omarico (ob dovozu na
ČN) v kateri bo priključno  - merilno mesto.

Predvideno je napajanje glavnega razdelilca RO di-
rektno iz TP preko merilne omarice Rm. Glede na moč bo
vgrajena samo trifazna dvotarifna merilna garnitura za de-
lovno energijo.

Zunanja razsvetljava objekta ČN bo le orientacijska,
ker se ponoči ne predvideva delo na napravi. Potreben
nivo osvetljenosti je 3 lx. Svetilke z natrijevimi VT sijalkami
bodo nameščene na stebrih na čistilnih bazenih.

Vsi objekti, ki bodo nad nivojem zemlje, bodo v skla-
du z elektrotehničnimi predpisi zaščiteni proti udaru stre-
le s strelovodno instalacijo. Zaradi relativno agresivne
atmosfere je predvidena uporaba nerjaveče opreme.
Ozemljilo bo potekalo v temeljih (za objekte) in v zemlji
(med objekti). Upravno tehnološka stavba se bo ščitila z
lovilcem na temenu strehe in z najmanj dvema odvodo-
ma. Kot strelovod bo služila tudi kovinska ograja na baze-
nih. Razvejana mreža ozemljitev bo služila tudi za poveza-
vo vseh kovinskih delov in mas na objektu. Ozemljitveni
valjanec se bo na večih mestih položil tudi do zaščitne
ograje.

Ogrevanje

18. člen
Upravni prostor bo ogrevan z el. radiatorjem.

TK omrežje

19. člen
Naprava bo lahko obratovala brez stalne prisotnosti

upravljalca, zato je potrebna povezava s kontrolnim cen-
trom. TK priključek je predviden zemeljsko iz obstoječe
kabelske kanalizacije na obmejnem platoju pa do pomož-
nega kabelskega jaška pred objektom čistilne naprave.

V. DRUGI POSEGI V PROSTOR

Zaščita okolja

20. člen
Zrak
Predvidena je aerobna stabilizacija blata, zato se

dovoljujejo emisije smradu na največ 50 m od ograje
platoja.

Tla
Interne odpadne vode ČN se vodijo  v interno kanalizaci-

jo, nekontrolirani izpusti onesnaženih voda v tla so nedovoljeni.
Vode
Čistilna naprava mora zagotoviti bakteriološko kvaliteto

efluenta v skladu z zahtevo 21. člena uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževa-
nja (Uradni list RS, št. 35/96).

Za končno dispozicijo odplak je potrebno pridobiti do-
voljenje po četrtem odstavku 15. člena uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesna-
ževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Hrup

21. člen
Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju

(Uradni list RS, št. 45/95) se obravnavani poseg nahaja v
IV. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovolje-
ne mejne dnevne ravni hrupa 70dBA in nočne 70 dBA.

Požarno varstvo

22. člen
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno izvesti nad-

zemni hidrant in omogočiti dovoz interventnih vozil neposre-
dno do objekta.

Potres

23. člen
Zaradi potresov je potrebno pri projektiranju objektov

upoštevati normative za 8. potresno cono.

Obramba in zaščita

24. člen
Dovoljeno je postaviti objekt v območju, ki je manj kot

50 m oddaljen od mejne črte.

Način ravnanja s prstjo in plodno zemljo

25. člen
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plo-

dno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti
za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.

VI. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

26. člen
Vsi objekti, infrastrukturne in zunanje ureditve po loka-

cijskem načrtu se morajo realizirati v prvi etapi, razen druge
biološke enote. Montaža le-te se izvede kasneje, najkasneje
potem, ko vhodna obremenitev naprave preseže vrednost
približno 60% predvidene končne projektirane vrednosti
obremenitve naprave.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA  IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zago-

toviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
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VIII. TOLERANCE

28. člen
Z izvedbo ČN je potrebno zagotoviti optimalni posto-

pek čiščenja in optimalno dispozicijo objektov naprave. V
skladu s tem so dovoljene tolerance oziroma odstopanja
od idejnega projekta, če so prostorsko in tehnološko upra-
vičene.

IX. KONČNE DOLOČBE

29. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta opravljajo

pristojne inšpekcijske službe.

30. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem,

občinskem organu za urejanje prostora v Občini Brežice.

31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dni. Po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-276/01
Brežice, dne 4. decembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l.r.

5010. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stav-
bnih zemljišč v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 73/01),
na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 38/95, 49/99) je Občinski svet občine Brežice na seji
dne 3. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnih zemljišč znaša 0,40 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 462-141/01
Brežice, dne 3. decembra 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

DIVAČA

5011. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Divača v letu 2002

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in na podlagi 99. člena
statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je župan
Občine Divača sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Divača v letu 2002

1. člen
V letu 2002 se financiranje funkcij Občine Divača in

njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov začasno
nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača za leto 2001
(Uradni list RS, št. 40/01) in za iste programe kot v preteklem
letu. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001.

V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-
bniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih gle-
de na stanje na dan 31. decembra 2001.

Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi
se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja je dovoljeno pre-

razporejanje proračunskih sredstev pod pogoji iz 38. člena
zakona o javnih financah in za plačilo zakonskih obvezno-
sti, pravnomočnih sodnih odločb ter dokončnih upravnih
odločb.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun
za leto 2002.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 980/2001
Divača, dne 7. decembra 2001.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

DOBJE

5012. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobje

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 12. člena statuta Občine Dobje
(Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na
seji dne 23. 11. 2001 sprejel
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S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
 S T A T U T A
Občine Dobje

1. člen
V statutu Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99)

se 5. člen statuta spremeni tako, da se črta besedilo:
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike in ima v zunanjem
krogu napis: OBČINA DOBJE, in se nadomesti z besedi-
lom: Občina Dobje ima svoj grb, zastavo ter potrditvene
prvine, katerih oblika, vsebina in uporaba je določena z
odlokom. Občina Dobje ima svoj praznik, ki se določi z
odlokom.

2. člen
V 12. členu se doda besedilo: Občinski svet spreje-

ma odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov občinskega sveta.

3. člen
V 48. členu se v celoti črta tretji odstavek in se

nadomesti z novim, ki glasi:
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet

vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referen-
dumu, dan, ki se šteje za dan razpisa, dan glasovanja in
referendumsko območje.

4. člen
V 49. členu se v zadnjem odstavku črta beseda:

vseh, za besedo volivcev se doda vejica in besedilo: ki so
glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila
večina.

5. člen
V 53. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Občina lahko zaradi gospodarnejšega zagotavljanja

javnih služb ustanovi skupaj z drugo občino, javni zavod
ali javno podjetje.

6. člen
V 60. člen se doda nov odstavek, ki glasi:
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba prido-

biti predhodno soglasje za finance pristojnega organa
občine, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške
ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili
obveznosti za občino.

7. člen
V 62. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek in

se doda novo besedilo:
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del, in na-

črt razvojnih programov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-

posrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti ozi-

roma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov,
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega
načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.

V splošnem in posebnem delu se prikaže tudi načrt
prejemkov in izdatkov za preteklo in tekoče leto.

V splošnem in posebnem delu se prikaže tudi načrt
prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

8. člen
V 66. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Župan predloži predlog občinskega proračuna za

prihodnje leto, občinskemu svetu v 30 dneh po predloži-
tvi državnega proračuna Državnemu zboru.

Proračun občine sprejme občinski svet v roku, ki
omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta za
katero se sprejema proračun. Postopek sprejemanja pro-
računa občine natančneje opredeli občinski svet s po-
slovnikom.

9. člen
V 68. členu se na koncu drugega odstavka doda

besedilo: in za iste programe, kot v preteklem letu. Odlo-
čitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o
tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o
začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu RS.

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ
tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna
se lahko na predlog župana s sklepom občinskega sveta
podaljša, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

10. člen
V 73. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Med letom poroča župan občinskemu svetu o izvrše-

vanju proračuna po poteku prvega polletja.

11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati

osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-02/01-1
Dobje, dne 23. novembra 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

5013. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine
Dobje

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 12. člena statuta
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet
občine Dobje na seji dne 23. 11. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A

Občine Dobje

1. člen
V poslovniku Občine Dobje (Uradni list RS, št.

12/99) se v 5. členu na koncu dodata besedi: in odlo-
kom.

2. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih

glasov navzočih članov, razen, če zakon določa drugače.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih

večina članov občinsekga sveta.
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Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina
navzočih članov izrekla ZA njen sprejem.

3. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 015-03/01-1
Dobje, dne 23. novembra 2001.

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

5014. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dol pri
Ljubljani

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji dne 28. 11.
2001 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Dol pri Ljubljani

1. člen
V statutu Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.

43/95) se v četrtem odstavku 5. člena črta prvi stavek.

2. člen
Peta in šesta točka 8. člena se spremenita tako, da se

glasita:
5. zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč,

nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih

aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;
6. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in ne-

premičnin in določa pogoje za oddajo in najem objektov in
drugega občinskega premoženja.

3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-

ski funkcionarji. Občinski funkcionarji opravljajo svojo fun-
kcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkci-
jo opravljal poklicno.

Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni od-
bor občine.

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
Mandat članov občinskega sveta, župana in podžupa-

na traja štiri leta.
Delovnim telesom občinskega sveta in nadzornemu

odboru poteče mandat s potekom mandata občinskega
sveta.

5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se

glasi:
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun na

predlog župana,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje njiho-

ve člane ter imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za občinske volitve,
– imenuje in razrešuje podžupana na predlog župana,
– nadzoruje delo župana, podžupana, odborov sveta in

občinske uprave,
– odloča o prenosu izvirnih pristojnosti na organe šir-

ših lokalnih skupnosti,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremič-

nin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ne odloča župan,
– odloča o najemu občinskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter

javne gospodarske službe,
– potrjuje cene in določa višino prispevkov za opravlja-

nje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu

načelnika upravne enote,
– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin,
– odloča o sodelovanju z drugimi občinami,
– sprejema letni program varstva pred naravnimi in dru-

gimi nesrečami,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta

statut.

6. člen
V drugem odstavku 18. člena se črta beseda: …pod-

župan.

7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji župan.

8. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
Strokovna in administrativna dela za občinski svet in

njegova delovna telesa opravlja občinski urad.
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9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sejam občinskega sveta prisostvuje tudi tajnik občine

in nastopa kot poročevalec posameznih gradiv.

10. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan

sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta
in poslovnika, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan skliče sejo sveta na lastno pobudo, na zahtevo

nadzornega odbora in če to zahteva najmanj četrtina članov
občinskega sveta, seja pa mora biti sklicana v petnajstih
dneh potem, ko je bila za sklic podana pisna zahteva.

12. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
Seje občinskega sveta so javne. Če je v javnem intere-

su, lahko svet sklene, da je seja za javnost zaprta ali da se
javnost izključi.

Člani občinskih odborov imajo pravico prisostvovati se-
jam občinskega sveta. Predstavniki občinskih odborov so
se na zahtevo občinskega sveta dolžni udeležiti seje sveta in
odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta.

13. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon in ta
statut določata drugačno večino.

Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča veči-
na članov občinskega sveta.

Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
določa zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj
četrtina članov sveta.

14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet ima poslovnik, s katerim podrobneje ure-

ja način dela postopke odločanja in razmerja do drugih
občinskih organov. Občinski svet sprejme poslovnik z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

15. člen
28. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občina ima župana in dva podžupana.
Župan je izvoljen na neposrednih volitvah, podžupana

pa na predlog župana imenuje in razrešuje občinski svet z
dvetretjinsko večino vseh članov.

16. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

seje občinskega sveta,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega

sveta,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem, proračun ob-

čine, zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta

statut,

– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upra-
vi in sklepa delovno razmerje z zaposlenimi v občinski
upravi,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine.

Občinski svet lahko sklene, da bo določene naloge iz
pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.

17. člen
30. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni,

da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu sve-
tu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet
vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa
lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju
izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristoj-
no ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski
svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne
postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo,
ki je z zakonom prenesena v upravljanje občini, župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma ne-
primernost take odločitve.

18. člen
V 32. členu se črtajo besede: …občinskega sveta in...

19. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
V primeru odsotnosti ali zadržanosti župana ga nado-

mešča podžupan, ki opravlja tekoče naloge iz pristojnosti
župana in tiste naloge, za katere ga pooblasti župan. Pod-
župan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja posa-
mezne naloge za katere ga pooblasti župan.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupana
ne morejo opravljati svoje funkcije, nadomešča župana
član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi
pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomešča-
nja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristoj-
nosti župana.

20. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora v

45 dneh po svoji prvi seji.
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe

v občini.
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sred-

stev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti

poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij pora-
bnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in oce-
njevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih
proračunskih sredstev.
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Delo nadzornega odbora je javno; Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zako-
nom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in orga-
nizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati do-
stojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-
njih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet,
župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sred-
stev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi.

Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi
hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti v poslovanju občine,
ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku
petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodi-
šče Republike Slovenije.

Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme
svoj poslovnik.

21. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nadzorni odbor šteje pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed

občanov, ki svojo nalogo opravljajo nepoklicno.
Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi

liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinske-
ga sveta.

Listo kandidatov določi Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov najmanj četr-
tine članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v
občini in občanov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor predstavlja njegov predsednik.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamez-
ne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvede-
nec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet.

Za razrešitev člana nadzornega odbora se uporabljajo
določbe zakona.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov
sveta.

22. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet lahko imenuje občinske odbore za posa-

mezna področja delovanja kot svoja delovna telesa. Člane
odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa
tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.

23. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
Odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega

področja v skladu s statutom in poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sve-
ta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno,
da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

24. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
Odbor občinskega sveta ima največ pet članov. Občin-

ski odbor in njegovega predsednika imenuje občinski svet
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja.

Občinski odbor veljavno sklepa, če je navzoča večina
članov. Odločitve na seji sprejema odbor z večino oprede-
ljenih glasov prisotnih članov.

Župan, podžupan in člani sveta so lahko na sejah od-
bora navzoči in sodelujejo v razpravah.

25. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet ob imenovanju občinskega odbora dolo-

či njegovo delovno področje in naziv odbora.

26. člen
V 40. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
Občinski svet lahko razreši člana odbora iz vrst obča-

nov, če svoje obveznosti, ki mu jih nalaga članstvo v odboru
ne izpolnjuje in na njegovo mesto imenuje novega člana.

27. člen
V 41. členu se druga alinea drugega odstavka spreme-

ni tako, da se glasi:
– komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja jav-

nih funkcij s pridobitno dejavnostjo v sestavi treh članov, ki
opravlja naloge, za katere jo pooblašča zakon.

28. člen
Doda se 41.a člen, ki se glasi:

41.a člen
Občinski svet imenuje tudi komisijo za vloge in pritožbe

občanov in organizacij civilne družbe v sestavi treh članov iz
vrst občanov.

29. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu, za-
ključnem računu občine ter o splošnih aktih s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge daja-
tve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Občinski svet razpiše referendum na predlog župana
ali člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati
referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v
občini.

Predlog za razpis referenduma mora biti vložen pisno v
petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. V primeru
vložitve predloga oziroma dane pobuda ali zahteve volivcev
za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta
do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na
referendumu.

Odločitev volivcev na referendumu o posamičnem splo-
šnem aktu, je za občinski svet zavezujoča do konca njego-
vega mandata.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.

Občani lahko na referendumu odločajo tudi o samopri-
spevku in drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je na referendu-
mu sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so
glasovali.
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30. člen
Spremeni se prvi odstavek 49. člena tako, da se glasi:
Občinski svet lahko razpiše svetovalni referendum o

posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti. Svetovalni refe-
rendum se lahko razpiše za vso občino ali za njen del.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje
občinskih organov.

31. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
Pobuda za vložitev zahteve za razpis referenduma mora

vsebovati vse elemente, ki jih predpisuje zakon.
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve
volivcev za razpis referenduma, določi vsebino referendum-
skega vprašanja in določi dan, ki se šteje za dan razpisa,
referendumsko območje in dan glasovanja. Akt o razpisu
referenduma se objavi na način, ki je s statutom določen za
objavo splošnih aktov občine.

32. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan. Delo občinske

uprave neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in
razrešuje župan.

33. člen
Za 52. členom se doda 52.a člen.

52.a člen
Za nemoteno funkcioniranje občine se lahko občina

vključi v ustanovitev enega ali več organov skupne občinske
uprave, ki opravljajo dogovorjene naloge za več občin.

34. člen
Tretji odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin

in nepremičnin.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o nabavi

oziroma prodaji občinskega premičnega premoženja in o
pridobitvi nepremičnega premoženja v okviru višine, ki je
določena v odloku o izvrševanju proračuna občine.

35. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje

ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg
sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.

Primerno porabo na prebivalca določi Državni zbor Re-
publike Slovenije ob sprejemu državnega proračuna za po-
samezno proračunsko leto.

36. člen
70. člen se črta.

37. člen
Drugi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se

glasi:
Delo knjigovodske službe nadzorujejo župan, tajnik in

nadzorni odbor.

38. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-

slovnik občinskega sveta, ki se sprejema z dvetretjinsko
večino navzočih članov.

39. člen
Zadnji odstavek 79. člena se spremeni tako, da se

glasi:
Občinski proračun je sprejet z večino opredeljenih gla-

sov prisotnih članov občinskega sveta.

40. člen
V 83. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
O izločitvi tajnika občine in župana v sporih, ki so v

izvirni pristojnosti občine odloča občinski svet, ki v primeru
izločitve o stvari tudi odloči.

41. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

42. člen
V četrtem odstavku 89. člena se črta zadnji stavek.

43. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
Ustanovitev in oblikovanje vaških skupnosti, njihove

pristojnosti, status, organiziranost in financiranje se določi z
občinskim odlokom.

44. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-1/01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

5015. Program priprave zazidalnega načrta za
območje urejanja MP 11/1 – Podjetniški center
Dolsko

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in
109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji
dne 28. 11. 2001 sprejel

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta za območje urejanja

MP 11/1 – Podjetniški center Dolsko

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Na pobudo naročnika se za območje urejanja MP 11/1

Dolsko, v približni velikosti 5,5 ha izdela zazidalni načrt.
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Območje MP 11/1 Dolsko je na podlagi določil dolgoroč-
nega plana občine namenjeno za podjetniški center.

2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja
zazidalnega načrta, vsebina zazidalnega načrta, subjekti, ki
sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki in
posamezne faze zazidalnega načrta ter sredstva potrebna za
njegovo pripravo.

3. člen
Zazidalni načrt za predvideno območje mora biti pri-

pravljen tako, da bo tekstualni in grafični del skladen z
določili zakona o planiranju in zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.

STROKOVNE PODLAGE

4. člen
Kot posebna strokovna podlaga za izdelavo zazidalne-

ga načrta se uporabi programska zasnova izdelana za ob-
močje urejanja MP 11/1.

V postopku priprave strokovnih podlag bo treba prido-
biti oziroma izdelati tudi:

– geodetski načrt območja ZN (dostavi naročnik),
– program posega (pripravi naročnik),
– smernice za vodnogospodarske ureditve,
– program ločenega zbiranja in odvoza komunalnih od-

padkov,
– program oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih in

meteornih vod,
– sistem ogrevanja,
– elektrifikacija območja,
– program javne razsvetljave,
– prometno rešitev,
– program telekomunikacij,
– druge programske rešitve na zahtevo soglasodajalcev.

ZAZIDALNI NAČRT

5. člen
Ker za obravnavano območje konkretni investitorji

še niso znani, bo zazidalni načrt v podrobnostih določil:
gradbene parcele, prometno-komunalne idejne rešitve in
elemente za zakoličenje gradbenih parcel (obodna par-
celacija).

Z gradbenimi oziroma regulacijskimi linijami bodo dolo-
čene obvezne gradbene linije in maksimalni gabariti objek-
tov, ki skupaj z usmeritvami za oblikovanje objektov tvorijo
podlago za izdelavo strokovnega gradiva za pridobitev dovo-
ljenj za konkretne posege v prostor.

6. člen
1. Tekstualni del zazidalnega načrta
– Odlok o zazidalnem načrtu
– Obrazložitev in utemeljitev vsebine z usmeritvami in

pogoji za:
– funkcionalno in oblikovalsko zasnovo območja in ob-

jektov z regulacijskimi elementi:
– določitev namembnosti funkcionalnih enot in nači-

na določanja gradbenih parcel (merila za delitev oziroma
združevanje gradbenih parcel, tolerance),

– določitev javnih površin po namenu (ceste s hodni-
ki za pešce, eventuelne skupne parkirne površine, zelene
površine ipd.);

– funkcionalno oblikovalske rešitve objektov in uredi-
tev gradbenih parcel:

– oblikovanje objektov, streh, fasad, smer slemena,
– višine objektov,
– pozidanost gradbene parcele,
– odmiki med objekti,
– odmiki objektov od javne ceste,
– mirujoči promet,
– zasnova in dimenzioniranje prometnih površin,
– zasnova in dimenzioniranje komunalnih vodov,

energetskih omrežij ter omrežja zvez,
– ocena stroškov za izvedbo ZN,
– merila in pogoji za varovanje okolja,
– etapnost izvajanja ZN.

2. Grafični del zazidalnega načrta:
– zazidalna situacija oziroma načrt gradbenih parcel z

dostopi na parcele,
– načrt prometnic, prometnih površin z višinsko regula-

cijo prometnih površin in z določitvijo ničelne kote objektov,
– načrt namenske rabe površin z urbanistično obliko-

valskimi elementi prostorske zasnove: regulacijska in grad-
bena linija,

– načrt odvodnjavanja površinskih in meteornih vod,
– načrt komunalnega omrežja: elektrika, vodovod, ka-

nalizacija, telefon,
– tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in

prometnih površin.

SOGLASODAJALCI

7. člen
V postopku izdelave zazidalnega načrta se od soglaso-

dajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in
se nanašajo na obravnavan poseg in območje. Posredovani
pogoji se upoštevajo v celoti.

Soglasodajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu
vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev
nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.

8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje voda,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. področje oskrbe s

pitno vodo,
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. področje odvaja-

nja odpadnih vod,
– Elektro Ljubljana d. d. PE Elektro Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije d. d., PE Ljubljana,
– Občina Dol pri Ljubljana – upravljalec občinskih cest,
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za

ceste,
– Ministrstvo za promet in zveze – Republiška uprava

za civilno letalstvo, Služba za letališča.

9. člen
Na izdelan osnutek zazidalnega načrta morajo soglaso-

dajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemelje-
no zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
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Pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje postavljenih
pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.

NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA

10. člen
1. Koordinator strokovnih aktivnosti priprave zazidalnega

načrta je Občinski urad občine Dol pri Ljubljani.
2. Naročnik izdelave zazidalnega načrta je Občina Dol pri

Ljubljani.
3. Prevzemnik izdelave zazidalnega načrta je: Arhe d.o.o.

Židovska steza 4, Ljubljana.
4. Naloga prevzemnika izdelave zazidalnega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela zazidalnega

načrta,
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh

postopkih sprejemanja,
– priprava odgovorov na pripombe iz javne razgrnitve, ki

bodo podlaga za oblikovanje stališč do pripomb, ki jih sprejme
občinski svet.

TERMINSKI PLAN

11. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa.
Faze izdelave zazidalnega načrta bodo določene v po-

godbi med prevzemnikom izdelave zazidalnega načrta in na-
ročnikom.

Okvirni terminski plan izdelave osnutka zazidalnega načr-
ta:

– izdelava osnutka zazidalnega načrta, ki je vezana na
pridobitev pogojev (ca. 60 dni),

– občinski svet obravnava osnutek zazidalnega načrta in
sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka zazidalne-
ga načrta (ca. 20 dni),

– javna razgrnitev, ki traja najmanj trideset dni od dneva
objave (ca. 45 dni),

– priprava odgovorov na pripombe iz javne razgrnitve (ca.
15 dni),

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve,

– po prejemu stališč občinskega sveta se izdela dopol-
njen osnutek zazidalnega načrta (ca. 15 dni),

– dopolnjen osnutek zazidalnega načrta se posreduje v
soglasja (ca. 30 dni),

– predlog zazidalnega načrta se pripravi za obravnavo in
sprejem na občinskem svetu (ca. 15 dni),

– župan Občine Dol pri Ljubljani predlog zazidalnega na-
črta posreduje na občinski svet s predlogom, da ga sprejme.

KONČNI DOLOČBI

12. člen
Sredstva potrebna za pripravo naloge zagotovi Občina

Dol pri Ljubljani iz občinskega proračuna.

13. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 31300-1/00-01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

5016. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Dol pri Ljubljani in družbenega
plana Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje
1986–1990, za območje Občine Dol pri
Ljubljani (programska zasnova za rekonstrukcije
križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km
7,320 odseka 1181 Šentjakob–Ribče in
programska zasnova za parkirišče kamionov ob
cesti G2 108, 1181 Šentjakob–Ribče) in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s
spremembami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani za
območje križišča “Dolsko” in parkirišča za
kamione

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 8/84,
15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in
109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 25. seji
dne 28. 11. 2001 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občin in mesta

Ljubljana za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Dol pri Ljubljani in družbenega plana
Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986–

1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani
(programska zasnova za rekonstrukcije križišča

“Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km 7,320
odseka 1181 Šentjakob–Ribče in programska
zasnova za parkirišče kamionov ob cesti G2

108, 1181 Šentjakob–Ribče)
in

dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s
spremembami prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani za
območje križišča “Dolsko” in parkirišča za

kamione

1. člen
1. Vsebina programa priprave
S tem programom se določijo vsebina in obseg po-

sebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih
je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja
sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Dol
pri Ljubljani in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
s spremembami prostorskih sestavin plana Občine Dol
pri Ljubljani, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb
in dopolnitev prostorskega plana določi se način njihove-
ga sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih mora-
jo pri tem opraviti in določijo roki za posamezne faze
priprave.

Ta program določa še nosilca oziroma koordinatorja
strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskega plana Občine Dol pri Ljubljani in dopolnitev pro-
storskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani ter
prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnju-
jejo.
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2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev plana

Občine Dol pri Ljubljani
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na rekonstruk-

cijo križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km 7,320
odseka 1181 Šentjakob–Ribče in ureditev parkirišča za
kamione in se pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualne-
ga in kartografskega dela v skladu z določili zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 in Uradni
list RS, št. 71/93; v nadaljevanju: ZUPr), zakonom o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97; v nadaljevanju: ZUNPP),
navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih pod-
lag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list
SRS, št. 20/85).

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-
skih aktov občine se nanašajo na poglavja:

– 9.6. načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
na območju Občine Dol pri Ljubljani,

– prikaze v kartografskem delu planskih aktov,
– programsko zasnovo za rekonstrukcijo rekonstrukci-

jo križišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km 7,320
odseka 1181 Šentjakob–Ribče,

– programsko zasnovo za parkirišče za kamione,
– besedilo odloka, kjer bo to zahtevala vsebina oziro-

ma obseg sprememb.
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-

gojev za plansko celoto M11 Dolsko se nanašajo na:
– prikaze v kartografskem delu prostorskih ureditvenih

pogojev.

3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih pod-

lag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim
naročilom strokovni organizaciji v skladu s 69. členom
ZUNPP in po postopku, ki ga določa zakon o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97).

Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spreje-
ma se določi župan Občine Dol pri Ljubljani oziroma njegov
pooblaščeni predstavnik.

4. člen
4. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol
pri Ljubljani so:

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana, Dunajska 56-58,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Sektor za vodno gospodarstvo, Ljubljana, Vojkova 1b,

– MOP, Agencija RS za varstvo narave, izpostava Ljub-
ljana, Slovenčeva 95, Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Sektor za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,

– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, naravna dediščina, Ljubljana, Tržaška 4,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Sektor za varstvo okolja, Ljubljana, Vojkova 1b,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 21,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za energetiko,
Ljubljana, Dunajska 47,

– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2,

– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kul-
turne dediščine, kulturna dediščina, Ljubljana, Tržaška 4,

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19,

– Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo,
Ljubljana, Kotnikova 19a,

– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zade-
ve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva plo-
ščad 25,

– ELES, Elektro Slovenija, Ljubljana, Hajdrihova 2,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Vodovod, Ljubljana, Am-

brožev trg 7,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Kanalizacija, Ljubljana,

Ambrožev trg 7,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Ljubljana, Stegne 19,
v vednost:
– Ministrstvo za kulturo, Kabinet ministra, Ljubljana,

Cankarjeva 5,
– Ministrstvo za promet, Urad za ceste, Ljubljana, Lan-

gusova 4,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5.
5. Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopol-

nitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogo-
je ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prej-
šnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.

Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstav-
ka tega člena posredujejo na podlagi tega programa in
poziva pripravljalca, pred pričetkom priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljublja-
ni, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravlja-
lec upoštevati pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani in bodo podlage
za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.

Organi, organizacije in skupnosti morajo skladno s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje, mnenja, usmeri-
tve in soglasja v 30 dneh od poziva. V fazi priprave predloga
s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in
usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziro-
ma soglasij, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma
uveljavljanje njihovih interesov v prostoru in zato njihovo
sodelovanje v postopku ni potrebno.

5. člen
6. Terminski plan in postopek sprejemanja:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-

nitve prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani se
prične po podpisu pogodbe s strokovno organizacijo – izva-
jalcem del,

– predhodne pogoje pridobi strokovna organizacija v
roku 45 dni po podpisu pogodbe,

– osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin plana Občine Dol pri Ljubljani se dostavi občinski stro-
kovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku dveh me-
secev od podpisa pogodbe s strokovno organizacijo,

– Občinski svet občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep
o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani; sklep
se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način,

– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dol pri
Ljubljani v trajanju 30 dni od dneva objave sklepa o javni
razgrnitvi iz prejšnje alinee,

– v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu občine,

– občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti in
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljub-
ljani,
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– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov podanih v času trajanja javne razgrnitve na osnovi strokov-
nih stališč, ki jih pripravi strokovna organizacija v roku 10 dni,

– v roku 15 dni po prejetju stališč do pripomb in pre-
dlogov pripravljalec dopolni osnutek sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani,

– občinska strokovna služba pristojna za prostor po-
sreduje tako pripravljen dopolnjen osnutek s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Repu-
blike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za
prostorsko planiranje,

– Občinski svet občine Dol pri Ljubljani po sprejetju
sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Dol
pri Ljubljani z obveznimi izhodišči republiškega prostorske-
ga plana, posreduje usklajen predlog sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin plana Občine Dol pri Ljubljani ob-
činskemu svetu v obravnavo in sprejem,

– odlok se objavi v Uradnem listu RS,
– v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS pripravlja-

lec dostavi naročniku končni elaborat.

6. člen
7. Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-

vin plana Občine Dol pri Ljubljani bodo zagotovljena prora-
čunska sredstva Občine Dol pri Ljubljani.

7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi

v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.

Št. 34402-4/99-01
Dol pri Ljubljani, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

GORENJA VAS – POLJANE

5017. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju ob-
čin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in
odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto
2001 (Uradni list RS, št. 17/01) je občinski svet Občine
Gorenja vas – Poljane na 22. redni seji dne 22. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Gorenja vas – Poljane za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za

leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01) se v 3. členu spremeni
tako, da se glasi:

“3. člen
Proračun Občine Gorenja vas – Poljane se določa v

naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SIT
I. Skupaj prihodki 749,600.000
II. Skupaj odhodki 825,000.639
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.) 75,400.639

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev -
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 3,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapital. deležev (IV. – V.) 3,000.000
VII. Skupni primanjkljaj (I.+ IV.) – (II. + V.) 78,400.639

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje -
IX. Odplačilo dolga -
X. Neto zadolževanje (VIII. – IX.) -
XI. Zmanjšanje sredstev na računih

(I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX) 78,400.639
Stanje sredstev
na računih preteklega leta 78,400.639

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih
terjatev in naložb ter računu financiranja in so sestavni del
občinskega proračuna.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.

Št. 0200-400-23/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

5018. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini
Gorenja vas – Poljane

Na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št.
19/96 in Uradni list RS, št. 88/00) in 5. točke 7. člena ter
16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 22. redni
seji dne 22. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja

vas – Poljane

l. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Gorenja vas – Poljane, s sede-

žem v Gorenji vasi, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
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ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto
Občine Gorenja vas – Poljane.

ll. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA

2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Gorenja vas –

Poljane. Režijski obrat bo v prvi fazi imel zaposlene tri delav-
ce. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata je na predlog
župana možna dodatna zaposlitev.

3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenu-

je vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog po pravilniku
o delovanju režijskega obrata in nalog, katere mu dodeli
župan.

4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Gorenja vas –

Poljane. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi
izven Občine Gorenja vas – Poljane.

Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– vodarine,
– kanalščine,
– smetarine,
– najemnine,
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet obči-

ne Gorenja vas – Poljane,
– sredstev občinskega proračuna.

5. člen
Občina je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga

oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
Ne glede na drugi odstavek 41. člena zakona o davku

na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), lahko
davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako
področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za
vsako področje dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčne-
ga organa.

6. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski

obrat opravlja občinska uprava.

7. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi

pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.

lll. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA

8. člen
a) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
2. oskrba s pitno in tehnološko vodo,
3. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
4. oskrba s plinom,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih povr-

šin in drugih javnih poti,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunal-

nih naprav,
8. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti

in drugih nekategoriziranih cest,
9. ravnanje s komunalnimi odpadki,

10. upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
11. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
12. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-

nih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
13. vodenje javnih del,
14. promet in zveze.
b) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
1. zimska služba,
2. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselja,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališča,
4. postavljanje reklamnih objektov,
5. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
6. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
7. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbe-

na dela,
8. odčitavanje vodomerov in obračun vodarine in ka-

nalščine,
9. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor

nad pitno vodo iz lokalnega vira in
10. vsa druga vzdrževalna dela.

lV. KONCESIJA

9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb občina da

koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpol-
njuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet kon-
cesije.

10. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 8. člena pod toč-

ko a) in b), katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in
strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.

11. člen
Občina Gorenja vas – Poljane pridobiva koncesio-

narje na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Gorenja vas – Poljane, ki ga je sprejel Občinski
svet občine Gorenja vas – Poljane.

V. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik

o delovanju režijskega obrata.

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o

izvajanju gospodarskih javnih služb v Občini Gorenja vas
– Poljane, ki ga je občinski svet sprejel 15. 3. 1996 ter
spremenil in dopolnil 15. 9. 2000.

Št. 0200-393-19/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.
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5019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za
območje Občine Gorenja vas – Poljane

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 11/99, 17/00 in 40/01) in na podlagi 10.
in 17. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 22. redni
seji dne 22. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za

območje Občine Gorenja vas – Poljane

1. člen
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini

Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93, 71/93, 11/99 in
17/00) se 1. člen spremeni tako, da se v četrti vrsti za “in”
doda naslednje besedilo:

“spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-
gojev za območje Občine Gorenja vas – Poljane, ki jih je
izdelal Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 14, pod št.
projekta UD 348 – 68 /01 2001.”

2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah pro-

storskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za ob-
močje Občine Gorenja vas – Poljane,

– prikaz obravnavanih ureditvenih območij na pregle-
dnem katastrskem načrtu v M 1: 5000,

– soglasja pristojnih organov in organizacij.

3. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“Ureditveno območje gospodarske cone Dobje – SO 2

obsega površine med regionalno cesto R – 319 in vodoto-
kom Poljanske Sore, ki se namenijo za obrtne dejavnosti.

V območju so dovoljeni vsi posegi skladno z 8. in 9.
členom.

4. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostroski ureditveni pogoji so stalno na vpogled na:
– Občini Gorenja vas – Poljane
– Upravni enoti Škofja Loka.”

5. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekto-

rat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in pro-
stor.”

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 0200-371-22 / 01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

5020. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas –
Poljane

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 7. in 94. člena statuta
Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet
občine Gorenja vas – Poljane na 22. seji dne 22. 11.
2001 sprejel

S P R E M E M B O   O D L O K A
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Gorenja vas – Poljane

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Gorenja vas – Poljane se spremeni tretji odsta-
vek 12. člena, ki se na novo glasi:

»Za površine, ki so namenjene opravljanju dejavnosti
po četrtem odstavku 4. člena tega odloka, se višina nado-
mestila določi s 50% točk od zazidanega stavbnega zemlji-
šča, razen površin v območju Rudnika Žirovski vrh.«

2. člen
Ta sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Gorenja vas – Poljane začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02000-389-24/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

5021. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas –
Poljane

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je na pod-
lagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona o pokopališki
in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 5. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85,
47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00) in 16. in 59. člena statuta Občine Gorenja vas –
Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list
RS, št. 80/01) na 22. seji dne 22. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o

urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas –
Poljane

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja gospodar-

ske javne službe na področju opravljanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč.
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2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega po-
mena in obsega:

– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih dejavnosti,
– urejanje pokopališč.

3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so

predvsem:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– druge pokopališke storitve glede na krajevne po-

trebe.

4. člen
Pogrebna dejavnost se opravlja praviloma izven poko-

pališč in obsega:
– urejanje dokumentacije o umrlem,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe
– druge pogrebne storitve.

5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževa-

nje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, pre-
kop grobov in opustitev pokopališč.

Pod vzdrževanje pokopališč spada predvsem čiščenje
in odstranjevanje snega in odpadkov na povezovalnih pot-
kah, odvoz odpadkov na odlagališča, košnja zelenic, vzdr-
ževanje povezovalnih poti, manjša vzdrževalna dela na fun-
kcionalnih objektih in napravah, vodenje evidenc ipd.

6. člen
Pokopališča so komunalno sanitarni objekt, s katerimi

v Občini Gorenja vas – Poljane upravljajo krajevne skupno-
sti z zato usposobljenim osebjem ali drug strokovno uspo-
sobljen izvajalec javne službe (v nadaljevanju: upravljalec)
skladno z zakonom o gospodarskih javnih službah, na kra-
jevno običajen način in z dostojanstvom ter spoštovanjem
do umrlih.

Upravljalec pokopališča je dolžan zagotoviti izvajanje
vseh pokopaliških in pogrebnih dejavnosti ter urejanje poko-
pališča skladno z zakonom, tem odlokom in s tehničnimi
pravili in kodeksi strokovnih združenj.

7. člen
V Občini Gorenja vas – Poljane so naslednja pokopali-

šča:
– pokopališče Gorenja vas,
– pokopališče Leskovica,
– pokopališče Lučine,
– pokopališče Poljane,
– pokopališče Javorje,
– pokopališče Nova Oselica,
– pokopališče Stara Oselica.

8. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih

pokopališč, odloča občinski svet na predlog župana oziro-
ma posameznega sveta KS, po predhodnem soglasju sani-
tarne inšpekcije.

II. UREJANJE POKOPALIŠČ

9. člen
Pokopališče se zgradi ali razširi na območju, ki je dolo-

čeno s prostorskim planom, na podlagi ureditvenega načrta
in ob upoštevanju zadostne površine za pokopavanje umrlih
za najmanj 30 let.

10. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali živo mejo

oziroma drugo primerno ograjo, ter praviloma odmaknjeno
od drugih objektov.

Pokopališče naj bi imelo mrliško vežico, primerno veli-
kosti pokopališča, urejena mesta za odlaganje in zbiranje
odpadkov, oskrbo z vodo in elektriko ter primeren dostop in
dovoz.

11. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi – enojni grobovi, dvojni (družinski)

grobovi, otroški grobovi, grobnice;
– vrstni grobovi;
– žarni grobovi;
– grobišča;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztrositev pepela.
Velikosti in globine ter zvrsti grobov se določijo za

vsako pokopališče s pokopališkim načrtom razdelitve poko-
pališča.

Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.

12. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so

enotno oblikovani in urejeni. Oddajajo se po vrstnem redu
samo za določeno dobo, ki ni krajša od predpisane miroval-
ne dobe.

13. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.

V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar v skladu s
pokopališkim načrtom, pri čemer ne velja mirovalna doba.

Žare se lahko shranjujejo tudi v obstoječe klasične
grobove in grobnice, lahko pa se pepel raztrosi na določen
prostor na pokopališču.

14. člen
Grobišča so določena za skupen pokop ob morebitnih

naravnih in drugih nesrečah.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz

klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
pogodba, in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.

III. NAČIN IN ČAS POKOPA

15. člen
Umrli praviloma do pokopa leži v mrliški vežici oziroma

na domu umrlega. Pred pokopom se lahko prenese v ob-
jekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.

Umrli se položi v krsto iz mehkega ali trdega lesa oziro-
ma se upepeli in upepeljene ostanke shrani v žaro.

16. člen
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do poko-

pa, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili. V težko
dostopnih krajih ali neugodnih vremenskih razmerah se sme
umrli prenesti tudi na drug krajevno običajen način.
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17. člen
Pokop je dovoljen po preveritvi dejanskega nastopa

smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrli-
ški pregledni službi, ki tudi določi okviren čas pokopa.

Od trenutka nastopa smrti do pokopa oziroma upepe-
litve mora preteči najmanj 36 ur.

Točen čas pokopa, na podlagi listine o prijavi smrti,
določi upravljavec pokopališča v dogovoru s svojci umrle-
ga in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski
pogreb.

18. člen
Pokop se opravi na pokopališču, ki ga je izbral umrli

oziroma njegovi svojci.
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo skla-

dno s pravilnikom o pokopališkem redu in v skladu z voljo
umrlega.

19. člen
Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v gro-

bu, kjer je že kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.

Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu v istem grobu, ki pa ne sme biti
krajša od 10 let, odvisno od značilnosti zemljišča.

20. člen
Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa

in stroške morebitne uporabe mrliške vežice poravnati de-
diči umrlega.

Če dedičev ni ali če niso sposobni poravnati stroškov
pokopa in uporabe mrliške vežice, jih poravna občina, v
kateri je umrli imel stalno prebivališče.

Občina ima pravico do povrnitve stroškov iz zapušči-
ne umrlega.

IV. ODDAJANJE GROBOV V NAJEM

21. člen
Prostor za grobove oddaja v najem upravljalec poko-

pališča. Pogoji za najem se določijo s pogodbo med na-
jemnikom in upravljavcem in mora vsebovati predvsem:

– podatki o grobu,
– čas najema,
– višina in rok plačila najemnine,
– način ureditve groba,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe.

22. člen
Grobovi se dajejo v najem za dobo najmanj 10. let, za

kar se plačuje najemnina. Pogodba se lahko obnavlja in
podaljša ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– da najemnik vsaj en mesec pred potekom dobe
obnovi pogodbo,

– da je najemnik redno plačeval najemnino,
– da je grob urejen,
– da je izpolnjeval ostale obveznosti iz pogodbe.
Pravico do najema vrstnega groba ni mogoče obnoviti

ali podaljšati.

23. člen
V primeru smrti najemnika groba velja, da lahko po-

godbo obnovijo ali podaljšajo njegovi dediči pod istimi
pogoji, kot je bila sklenjena in ob izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega člena.

24. člen
Višino najemnine določa občinski svet na predlog

upravljavca pokopališča.

25. člen
Evidenco najemnikov in pokojnikov ter čas pokopa in

morebitnega prekopa vodi upravljavec pokopališča.

V. DOLŽNOSTI NAJEMNIKA IN UPRAVLJAVCA

26. člen
Dolžnosti najemnika groba:
– redno vzdržuje grob,
– postavlja in odstranjuje nagrobni spomenik le v so-

glasju z upravljavcem,
– odlaga smeti samo na zato določeno mesto,
– ne uničuje in ne onesnažuje drugih grobov in ostalih

površin na pokopališču,
– upošteva red in mir na pokopališču.

27. člen
Dolžnosti upravljavca:
– organizira opravljanje pokopaliških in pogrebnih de-

javnosti,
– ureja in redno vzdržuje pokopališče in funkcionalne

objekte, ki so v javni lasti,
– tekoče obračunava najemnine in ostale storitve,
– sklepa najemne pogodbe in o tem vodi evidenco,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih,
– pravočasno obvešča najemnike grobov o poteku po-

godbe,
– skrbi za reden odvoz odpadkov,
– skrbi za izvrševanje določil tega odloka in pravilnika o

pokopališkem redu.

VI. KAZENSKI DOLOČBI

28. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je za prekršek posameznik, če krši določila iz 26. člena tega
odloka.

29. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se

kaznuje za prekršek upravljavec pokopališča, če ne izpol-
njuje dolžnosti iz 27. člena tega odloka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in pravilniki o poko-

pališkem redu izvajajo strokovne službe občinske uprave in
pristojne inšpekcijske službe.

31. člen
V roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka so

upravljavci pokopališč, dolžni sprejeti pravilnik o pokopali-
škem redu, ki ga potrdi občinski svet.

V pravilniku o pokopališkem redu se na krajevno običa-
jen način določi zlasti: pokopališki načrt razdelitve pokopali-
šča, merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov,
merila za oblikovanje cen za najem grobov in uporabo poko-
paliških objektov, tehnične normative za grobove, vzdrževa-
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nje reda in miru ter čistoče na pokopališču, pogrebne sve-
čanosti ipd.

32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o poko-

pališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 20/91).

33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 0200-392-20/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

5022. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Gorenja vas – Poljane

Na podlagi 21. In 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
– odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS), 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
1/96), 3. In 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 3., 25. In 241. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 39/96 – odločba US RS, 61/96 – odločba
US RS, 35/97, 73/97 – odločba US RS, 87/97, 73/98,
31/00) in 88. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št.
80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na
22. seji dne 22. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine

Gorenja vas – Poljane

l. SPLOŠNE DOLČBE

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom se določa:
– dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne slu-

žbe o oskrbi s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna
služba), financiranje javne službe oskrbe s pitno vodo,

– objekte in naprave uporabnikov in upravljavcev,
– pogoje priključitve na javni vodovod,
– način odjema pitne in požarne vode iz javnih vodovo-

dov,
– meritve in obračun porabe vode,
– prekinitev dobave vode,
– odjem vode iz hidrantov,
– obveznost uporabnikov in upravljavcev,
– prevzem objektov na upravljanje,
– nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.

2. člen
(dejavnost javne službe)

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za oskrbo s pitno

vodo,
– zagotavljanje pitne vode uporabnikom,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izbo-

ljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
– priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
– vodenje katastra objektov in naprav javnega vodovoda.

3. člen
(objekti in naprave, ki so predmet javne službe)

Predmet javne službe so:
– javni vodovod,
– naprave in objekti skupne rabe.
Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi

objekti in napravami, ki zagotavljajo oskrbo z vodo najmanj
petih gospodinjstev ali dvajset ljudi in je v lasti ali solasti
Občine Gorenja vas – Poljane ter v upravljanju upravljavca.

Objekti in naprave skupne rabe so objekti in naprave za
oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi (hidranti in hidran-
tna omrežja) in omrežja za vzdrževanje javnih površin.

Stroške upravljanja objektov in naprav skupne rabe iz
tretjega odstavka tega člena pokriva proračun Občine Gore-
nja vas – Poljane.

4. člen
(uporabniki in upravljavec)

Uporabnik vode iz javnega vodovoda je vsaka fizična ali
pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda za
katerekoli namene (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Upravljavec javnega vodovoda je pravna ali fizična ose-
ba, ki ji je Občina Gorenja vas – Poljane poverila izvajanje
javne službe s področja oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: upravljavec).

Javne vodooskrbne sisteme, ki so v mešani lasti (obči-
na in uporabniki) na osnovi pogodbe upravljajo vodovodni
odbori. V pogodbi se določijo medsebojna razmerja, pred-
vsem pa se določi odgovorna oseba, ki je obenem predse-
dnik vodovodnega odbora.

Vodovodni odbori se lahko odločijo, da vodovodne
sisteme prenesejo v lastništvo in upravljanje Občini Gorenja
vas – Poljane.

5. člen
(posegi v prostor)

Za vsak poseg v prostor, ki posega v območje, kjer je
že zgrajen javni vodovod, ali se načrtuje njegovo izgradnjo,
si mora investitor pridobiti soglasje Občine Gorenja vas –
Poljane. V soglasju se določijo pogoji za posege v prostor.

Soglasje mora biti izdano najpozneje v 30 dneh od
prejema popolnega zahtevka.

6. člen
(pravilnik)

Upravljavec sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
vodovodnih objektov in naprav vodovodnega sistema (v nada-
ljevanju: pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavnimi predpisi.

7. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda)

Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda lahko
izvaja usposobljen izvajalec, posege v obstoječi sistem jav-
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nega vodovoda pa izvaja upravljavec ali od upravljavca poo-
blaščeni izvajalec.

ll. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO
VODO

8. člen
(cena storitev)

Javna služba se financira iz cene storitev, oblikovane v
skladu z veljavno zakonodajo tako, da v celoti zagotavlja
enostavno reprodukcijo. Ceno storitve sprejema občinski
svet na predlog upravljavca.

9. člen
(investicijsko vzdrževanje)

Investicijsko vzdrževanje javnih vodovodov, ki so v lasti
Občine Gorenja vas – Poljane se financira iz amortizacije in
iz sredstev proračuna občine na podlagi letnega plana ter iz
drugih virov.

Investicijsko vzdrževanje javnih vodovodov, ki so v me-
šani lasti (občina in uporabniki) se financira v sorazmernih
deležih glede na lastništvo. Kolikor občina za investicijsko
vzdrževanje vloži več sredstev od pripadajočega sorazmer-
nega deleža, se njen lastniški delež poveča glede na višino
več vloženih sredstev.

10. člen
(širitev omrežja)

Širitev vodovodnega omrežja, ki je v lasti občine ali
kako drugače pogodbeno urejeno se financira iz sredstev
občinskega proračuna, kreditov in prispevkov fizičnih in prav-
nih oseb ter iz drugih virov.

lll. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJAVCEV

11. člen
(objekti in naprave upravljavca)

Objekti in naprave, kateri so v lasti občine in z njimi
upravlja upravljavec, so javni vodovodi in objekti skupne
komunalne rabe.

Javne vodovode sestavljajo magistralno, primarno in
sekundarno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami.

Javno vodovodno omrežje praviloma poteka po javnem
zemljišču. Kjer poteka po zemljišču v zasebni lasti, mora
imeti lastnik vodovoda v zemljiški knjigi knjiženo služnostno
pravico, kar velja za objekte in naprave javnega vodovoda,
zgrajenega po veljavnosti tega odloka.

Upravljavec mora po opravljenem delu na javnem vodo-
vodu vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. V primeru na-
stanka škode, le-to oceni sodni cenilec ustrezne stroke.

12. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

Objekti in naprave uporabnikov so:
– vodovodni priključek,
– vodovodni jašek ali niša, ventil po obračunskem vo-

domeru, protipovratni ventil, izpustni ventil,
– interno vodovodno in hidrantno omrežje, ki ga od

javnega vodovodnega omrežja ločuje merilno mesto,
– objekti in naprave vgrajeni za obračunskim vodome-

rom, kot so: interni hidranti, interni vodomeri, naprave za
reduciranje ali dvigovanje tlaka vode, nepovratni varnostni
ventili pri grelnih napravah, vodohrani za sanitarno in požar-

no vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vo-
de in druge naprave.

Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena z
izjemo vodovodnega priključka vzdržuje v skladu s predpisi
uporabnik na lastne stroške.

13. člen
(vodovodni priključek)

Vodovodni priključek je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi,
– ventila pred obračunskim vodomerom in čistilnega

kosa,
– obračunskega vodomera.
Meja med vodovodnim priključkom, s katerim upravlja

upravljavec in vodovodno napeljavo uporabnika je spoj med
obračunskim vodomerom in ventilom po obračunskem vo-
domeru.

Montažo vodovodnega priključka praviloma izvaja
upravljavec na stroške uporabnika. V primeru, da dela izvaja
drug izvajalec, je obvezen nadzor predstavnika upravljavca.
Stroški nadzora bremenijo uporabnika. Vodovodni priklju-
ček vzdržuje izključno upravljavec na svoje stroške. Pri oprav-
ljanju vzdrževalnih del mora uporabnik dovoliti dostop uprav-
ljavcu na funkcionalno zemljišče. Vzdrževanje vodovodnega
priključka zajema kontrolo, menjavo in žigosanje obračun-
skega vodomera ter popravilo okvar na priključku in obnovo
priključka.

lV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

14. člen
(soglasja)

Lastnik oziroma upravljavec izdaja soglasja k:
– osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– lokacijski dokumentaciji,
– priključitvi zgradb na vodovodno omrežje,
– drugim posegom v prostor.
Lastnik oziroma upravljavec izda soglasje po postopku

in obliki določeni v pravilniku.

15. člen
(pogoji priključitev na javni vodovod)

Na območju, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse
objekte obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v
skladu s soglasjem upravljavca. Priključitev obstoječih ob-
jektov na javni vodovod se mora izvesti v roku 6 mesecev po
uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih po izgradnji
javnega vodovoda

Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javni vodo-
vod pridobiti soglasje upravljavca. Za pridobitev soglasja k
priključitvi na javni vodovod mora k vlogi priložiti dokumenta-
cijo, določeno v pravilniku.

Lastnik oziroma upravljavec lahko izda soglasje k pri-
ključitvi na javni vodovod:

– če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil
ustrezno dokumentacijo, ki je predpisana v pravilniku in

– če je priključitev na javni vodovod tehnično možna.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji

ni možna, mora upravljavec vlagatelja za priključitev na
javni vodovod seznaniti s pogoji pod katerimi bo priključi-
tev možna.

Lastnik oziroma upravljavec je dolžan izdati soglasje k
priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega
zahtevka.
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16. člen
(izvedba priključkov na javni vodovod)

Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali začasen.
Stalen priključek na javni vodovod.
Upravljavec je dolžan omogočiti uporabo vodovodnega

priključka najkasneje v 30 dneh, ko je uporabnik pridobil
soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja ter poravnal
vse obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane in uprav-
ljavca v zvezi s priključitvijo (plačilo priključne takse, plačilo
stroškov izdaje soglasja)

Upravljavec sme priključiti uporabnika na javni vodovod
šele, ko je preveril, da je uporabnik:

– zgradil prostor za obračunski vodomer v skladu z
veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi ter pravilnikom,

– izpolnil pogoje soglasja k priključitvi.
Začasen priključek na javni vodovod.
Upravljavec lahko izvede začasni priključek na javni

vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte
in podobne primere.

Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega pri-
ključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo
prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potre-
bo po priključitvi na javni vodovod. Upravljavec dovoli zača-
sno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je pri-
ključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno priključitev na
javni vodovod je po navodilih upravljavca urejeno začasno
odjemno mesto. Upravljavec lahko dovoli začasno priključi-
tev na javni vodovod le za določeno dobo, ki pa ne sme biti
daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega
priključka mora upravljavec o tem pisno obvestiti uporabnika
in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt
posebej, izjemoma pa ima lahko en objekt več priključkov.
Vodovodni priključek je del objekta in je last uporabnika.

Po priključitvi objekta na javni vodovod se lastnik objek-
ta vpiše v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.

16.a člen
Priključno takso in stroške izdaje soglasja za javne

vodovode, ki so na dan sprejetja odloka v lasti občine zara-
čuna občina skladno s pravilnikom o merilih in kriterijih za
izračun takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod
v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 58/00).

Na dan sprejema odloka so v lasti občine naslednji
vodovodi: vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž, vodovod Po-
ljane, vodovod Hlavče njive-Gorenja Brda-Dolenja Brda-Su-
ša-Malenski vrh (del).

Javne vodovode, kateri niso v lasti občine upravljajo
vodovodni odbori, ki določijo višino priključne takse za po-
samezni vodovod.

Višino priključne takse vodovodni odbori določijo na
osnovi prispevka katerega so plačali graditelji.

Enak način izračuna priklopne takse (zmanjšan za amor-
tiziran del) velja tudi za vodovode kateri bodo skladno s tem
odlokom preneseni v upravljanje in last občine.

17. člen
(spremembe na priključkih)

Spremembe dimenzije priključka, trase, merilnega me-
sta priključka, izvedba dodatnega dela priključka ali ukinitev
priključka in zahteva za povečan odvzem vode se obravnava
na enak način, kot da gre za nov vodovodni priključek.

Odjava priključka na javni vodovod je dovoljena samo v
primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre
za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati odjavo
priključka upravljavcu v pisni obliki. Uporabnik se izbriše iz
evidence uporabnikov.

Izvedbo prekinitve priključka izvrši upravljavec na stro-
ške uporabnika.

Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spre-
membi pogojev priključevanja na javni vodovod.

18. člen
(dostop do priključkov)

Objekti javnega vodovoda in vodovodnega priključka
morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postaviti
ničesar brez soglasja upravljavca.

Mesto, kjer je vgrajen obračunski vodomer, mora biti
vedno dostopno delavcem upravljavca.

V. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

19. člen
(merjenje porabljene vode)

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v
m3 z odčitkom obračunskega vodomera na vodovodnem
priključku.

Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovodne-
ga omrežja na stroške uporabnika. Tip, velikost in mesto
namestitve določi upravljavec samostojno, vendar v skladu s
projektom in določili pravilnika.

Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
obračunski vodomer in omogočiti dostop delavcem ali poo-
blaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, preglede in
odčitke obračunskega vodomera.

Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in veljav-
no žigosan od pristojnega organa v skladu z zakonodajo.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njiho-
ve redne preglede.

Uporabnik ne sme prestaviti, zamenjati ali popraviti
obračunskega vodomera.

Če na priključku ali obračunskem vodomeru nastopi
okvara po krivdi uporabnika, nosi stroške popravila uporab-
nik.

20. člen
(pomožni vodomeri)

V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom
lahko nameščeni še pomožni vodomeri, ki služijo uporabni-
kom za porazdelitev stroškov porabe vode.

Upravljavec javnega vodovoda ni obvezen teh vodome-
rov vzdrževati.

21. člen
(preverjanje točnosti vodomerov)

Uporabnik ima poleg rednih pregledov obračunskega
vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obra-
čunskega vodomera. Če se ugotovi, da je točnost obračun-
skega vodomera izven dopustnih meja, nosi stroške preveri-
tve upravljavec vodovoda, v nasprotnem primeru pa upora-
bnik.

22. člen
(obračun)

Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izda-
nih mesečnih računov.

Znesek plačila po računu se izračuna na podlagi tari-
fnega sistema in dejanske porabe vode v preteklem obra-
čunskem obdobju po odčitku ali izračunane povprečne po-
rabe vode najmanj dveh mesecev ter veljavne cene.

Obračun na podlagi odčitane dejanske porabe vode in
veljavne cene se opravi najmanj enkrat letno.
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V primeru, da upravljavec in uporabnik ugotovita, da je
obračunski vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni
mogoče odčitati obračunskega vodomera, se obračuna pav-
šalna poraba vode na podlagi vsaj dvomesečne dejanske
porabe vode oziroma se uporabi pavšal mesečne porabe
vode – 4 m3/osebo.

Kolikor priključek nima vgrajenega vodomera, se za
obračun upošteva mesečna pavšalna poraba vode:

– 7 m3 mesečno na osebo,
– 3 m3 mesečno na glavo živine,
– 2 m3 mesečno na avto.

23. člen
(priključek za več uporabnikov)

V primeru, da je preveč uporabnikov, ki se oskrbujejo z
vodo iz istega priključka, so dolžni določiti z medsebojnim
sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje
račune za porabljeno vodo. Interna delitev in zaračunavanje
vode posameznemu uporabniku istega priključka ni obvez-
nost upravljavca.

Če so na isti priključek priključeni uporabniki, ki plaču-
jejo različno tarifo vode, si morajo vgraditi ločene vodomere.

24. člen
(plačilo storitev)

Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku,
navedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu
za dolžni znesek upravljavec zaračuna zakonsko veljavne
zamudne obresti.

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor
pri upravljavcu. Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila.
Upravljavec je dolžan na pismeni ugovor uporabnika pisno
odgovoriti v roku 8 dni in v tem času ne sme prekiniti dobavo
vode.

Vl. PREKINITEV DOBAVE VODE

25. člen
(prekinitev brez objave)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave,
prekine dobavo vode v naslednjih primerih:

1. če uporabnik pisno začasno odpove odjem vode,
2. če stanje vodovodne napeljave uporabnika ogroža

kvaliteto vode v vodovodnem sistemu ali ovira nemoteno
dobavo drugim uporabnikom,

3. če uporabnik brez soglasja upravljavca uporablja v
lastni vodovodni napeljavi, poleg vode iz vodovodnega siste-
ma, tudi vodo iz drugih virov,

4. če je prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer,
nedostopen, zasut ali zanemarjen in uporabnik tudi po opo-
minu upravljavca pomanjkljivosti ne odpravi,

5. če se uporabniki istega vodovodnega priključka ne
dogovorijo za način plačevanja stroškov porabljene vode,

6. če uporabnik ne plača računa za porabljeno vodo v
roku 15 dni po poslanem opominu, s katerim je opozorjen
na prekinitev dobave vode,

7. če uporabnik ne omogoči upravljavcu odčitavanje ali
zamenjavo obračunskega vodomera,

8. če uporabnik odstrani pečat na obračunskem vodo-
meru ali izvrši drug nedovoljen poseg na priključku,

9. če uporabnik brez soglasja upravljavca razširi lastno
napeljavo ali dovoli drugi oseb priključitev na lastno napelja-
vo,

10. če uporabnik izvede priključek na vodovodni si-
stem brez soglasja upravljavca,

11. če uporabnik ne upošteva ukrepov o varčevanju z
vodo v primeru izrednih razmer vodne oskrbe,

12. če uporabnik ne upošteva 1., 5., 10. In 15. točke
29. člena tega odloka.

Dobava vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve
in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali
kot posledica vzroka prekinitve. Upravljavec je dolžan upo-
rabnika ponovno priključiti na javni vodovod najkasneje v
naslednjih dveh delovnih dnevih po odpravi vzroka prekini-
tve.

Upravljavec lahko prekine dobavo vode na stroške upo-
rabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev, ki
je daljša od treh mesecev.

26. člen
(prekinitev z obvezno objavo)

Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti
dobavo vode v naslednjih primerih:

– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in

napravah javnega vodovoda,
– v primerih višje sile, kot npr. potres, požar, suša,

onesnaževanja vodnih virov, izpad električne energije in po-
dobno.

Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave ob-
vestiti uporabnike neposredno ali peko sredstev javnega
obveščanja pravočasno, oziroma vsaj en dan ped prekinitvi-
jo za planirana vzdrževalna dela, v primerih iz tretje alinee
prejšnjega odstavka pa tudi postopati skladno s sprejetimi
načrti ukrepov za navedene primere.

V primerih krajših (do ene ure) nepredvidenih prekini-
tev objava za upravljavca ni obvezna.

Vll. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

27. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)

Hidranti na območju javnega vodovoda so namenjeni
predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni
in primerno vzdrževani.

Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda se sme
uporabiti voda iz hidranta samo za gašenje požarov in od-
pravljanje posledic elementarnih nesreč. V teh primerih mo-
ra uporabnik v treh dneh po intervenciji pisno obvestiti uprav-
ljavca javnega vodovoda o kraju uporabe, času odvzema
vode in o morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.

Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, ven-
dar samo ob soglasju upravljavca tudi za naslednje namene:

1. škropljenje in pranje cest, ulic, trgov,
2. zalivanje parkov ter javnih nasadov,
3. za javne prireditve,
4. za polnjenje cistern za prevoz vode,
5. za utrjevanje cestišč ali druga podobna gradbena

dela.
V primerih odvzema vode iz tretjega odstavka tega čle-

na se med upravljavcem in porabnikom sklene pogodba, v
kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porablje-
ne vode. Pri obračunu porabljene vode iz tretjega odstavka
tega člena se uporablja tarifa za gospodarski in ostali odjem
vode, razen ko je namenjena za uporabo v gospodinjstvih.

Za v tretjem odstavku naštete namene je upravljavec
dolžan izdati soglasje za odvzem vode iz hidrantov, če raz-
mere na omrežju dopuščajo predviden odvzem.

Uporabnikom, ki uporabljajo vodo iz hidranta za name-
ne iz tretjega odstavka tega člena mora imeti lasten in te-
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hnično brezhiben hidrantni nastavek z obračunskim vo-
domerom, ki je registriran pri upravljavcu.

Uporabnik mora po uporabi hidranta le-tega pustiti
brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru bremenijo upo-
rabnika vsi nastali stroški zaradi okvare hidranta in stroški
popravila hidranta.

Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se na-
pajajo iz vodovodnega omrežja mimo obračunskega vo-
domera veljajo določbe iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena. Uporabnik je dolžan zagotoviti do-
stop do teh hidrantov pooblaščenim delavcem upravljav-
ca.

Vlll. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
JAVNEGA VODOVODA

28. člen
(obveznosti upravljavca)

Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo naslednje
obveznosti:

1. skrbeti za normalno obratovanje objektov in na-
prav javnega vodovoda,

2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega
vodovoda,

3. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke,
4. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za

njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
5. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob

prekinitvah dobave vode neposredno ali prek sredstev
javnega obveščanja,

6. vodi kataster in evidence objektov in naprav jav-
nega vodovoda,

7. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priklju-
čitev na javni vodovod,

8. kontrolira ustreznost interne vodovodne instalaci-
je pred priklopom na javni vodovod,

9. sistematično pregleduje vodovodno omrežje s ci-
ljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,

10. ravna skladno z določbami pravilnika,
11. redno zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode

skladno z veljavnimi predpisi,
12. izvrši pregled interne instalacije in opravi kontro-

lo kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan
utemeljen sum, da je voda neustrezna,

13. meri količine načrpane vode na lastnih zajetjih,
14. redno odčituje obračunske vodomere in skrbi za

obračun porabljene vode,
15. organizira dobavo vode v primeru višje sile in o

tem poroča občinski upravi,
16. pripravlja predloge za planiranje obnove, širitve

in dopolnitve oskrbovalnega sistema,
17. po programu, ki ga potrdi Občina Gorenja vas –

Poljane, opravlja vzdrževalna dela na požarnem omrežju
in hidrantih.

29. člen
(obveznosti uporabnika)

Uporabnik ima naslednje obveznosti:
1. na javni vodovod se priključi le s soglasjem uprav-

ljavca,
2. na že zgrajeni javni vodovod se mora priključiti

najkasneje v 6 mesecih po izgradnji,
3. redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo z

vsemi objekti in napravami,
4. upravljavcu dovoliti pregled interne vodovodne in-

stalacije,

5. dovoliti oziroma omogočiti upravljavcu dostop do
obračunskega vodomera,

6. zaščititi obračunski vodomer pred zmrzovanjem in
fizičnimi poškodbami,

7. kontrolirati dejansko porabo vode z dovoljeno pora-
bo ob priključitvi in povprečno porabo vode,

8. redno plačevati prejete račune za oskrbo z vodo,
9. pisno obveščati upravljavca o lastninskih spremem-

bah priključka na javni vodovod,
10. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obra-

čun preko skupnega obračunskega vodomera,
11. javljati okvare in nepravilnosti na javnem vodovodu,
12. upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru

višje sile ali ob prekinitvah dobave vode,
13. javiti vsako spremembo na objektih in napravah

javnega vodovoda upravljavcu,
14. pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi interne

vodovodne napeljave,
15. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje porabe

dogovorjene količine vode,
16. ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastni-

kov na svoje interno vodovodno omrežje ali vodovodni pri-
ključek brez soglasja upravljavca,

17. odgovarja za škodo povzročeno na javnem vodo-
vodu, lastnem ali tujem vodovodnem omrežju, ki jo povzroči-
jo z njegovo lastnino, prekomernim odvzemom vode brez
soglasja upravljavca in neustrezno uporabo ter povratnim
učinkom na kvaliteto oskrbe.

Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovo-
da samo na način, ki ne poslabšuje oskrbe z vodo drugih
uporabnikov vode in na način, ki ne vpliva na kakovost vode
v javnem vodovodu.

Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati iz lastnih vodnih virov le pod pogojem, da sta priklju-
ček in vse instalacije za vodo iz javnega vodovoda in instala-
cije za vodo iz lastnih virov izvedene ločeno in brez medse-
bojnih povezav.

30. člen
(obveznosti drugih subjektov)

Izvajalci vzdrževanja in rekonstrukcij cest, ulic in trgov
morajo po zaključenih delih vzpostaviti vodovodno omrežje v
prvotno stanje.

Upravljavci drugih omrežij (npr. elektro, telefon, plino-
vod, toplovod in podobno) si morajo pri opravljanju del na
svojih objektih in napravah v območju vodovodnih naprav,
pridobiti soglasje upravljavca ter zagotoviti zaščito vodovo-
dnega omrežja. V primeru poškodb morajo naročiti popravi-
la pri upravljavcu na lastne stroške.

lX. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNEGA
VODOVODA V UPRAVLJANJE

31. člen
(prenos obstoječega vodovodnega sistema v last občine)

Uporabniki privatnega vodovodnega omrežja lahko na
podlagi prošnje in predhodnega sklepa Občinskega sveta
občine Gorenja vas – Poljane s pogodbo prenesejo v la-
stništvo in upravljanje vodovodni sistem na Občino Gorenja
vas – Poljane.

Privatne vodovodne sisteme prevzame Občina Gorenja
vas – Poljane v last in upravljanje, pri čemer najprej ugotovi
evidenco priključkov, kataster objektov in naprav in ostale
elemente vodovodnega omrežja. Nato ovrednoti stanje vo-
dovodnega omrežja in potrebna vlaganja za sanacijo v skla-
du z določili, določenimi s tehničnimi in sanitarnimi predpisi.
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V nadaljnjem postopku vgradi vsem uporabnikom vodomere
na njihove stroške.

32. člen
Vsem uporabnikom tako prevzetih vodovodov se pri

izračunu cene vode upoštevajo minula vlaganja tako, da se
cena zniža za obdobje neamortiziranih minulih vlaganj.

33. člen
Za tako prevzete vodovode Občina Gorenja vas – Po-

ljane naroči izdelavo vse potrebne dokumentacije, da lahko
nemoteno opravi prevzem in sanacijo prevzetega vodovod-
nega omrežja.

V primeru, da je na prevzetem vodovodnem omrežju
potrebno izvesti takojšnjo sanacijo še pred predajo vodovo-
da, svet Občine Gorenja vas – Poljane določi uporabnikom
dolžnost financiranja sanacije v obsegu, ki je nujno potre-
ben za izpolnjevanje pogojev za oskrbo s pitno vodo.

34. člen
Postopek prevzema se opravi z aktom o prevzemu v obliki

pogodbe med vodovodnim odborom in Občino Gorenja vas –
Poljane, v primeru neprostovoljnega prevzema pa na podlagi
sklepa Občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane.

35. člen
Gradnja vodovodnih objektov in naprav ter prevzem v

upravljanje se izvede po naslednjem postopku:
1. bodoči upravljavec izda mnenje k lokacijski doku-

mentaciji in k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja;
2. gradnjo nadzira strokovno usposobljena organizacija;
3. bodoči upravljavec izvaja dodatni nadzor nad izvaja-

njem del, ki obsega predvsem preverjanje izpolnjevanja po-
gojev izdanih mnenj in soglasij, tega odloka in tehničnega
pravilnika;

4. po končani gradnji investitor organizira tehnični pre-
gled objekta in pridobi uporabno dovoljenje;

5. upravljavec prevzame objekte v upravljanje na osno-
vi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil pogoje
iz alinei od ena do štiri in predloži bodočemu upravljavcu
ustrezno tehnično dokumentacijo, projekt izvedenih del, evi-
denco elementov na vodu, vrednost osnovnih sredstev, ure-
jena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira, navo-
dila za obratovanje objektov;

6. investitor je dolžan predati zgrajeni objekt upravljav-
cu najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja.

X. NADZOR

36. člen
(inšpekcijski nadzor)

Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov, ki se
nanašajo na oskrbo s pitno vodo na območju Občine Gore-
nja vas – Poljane nadzirajo pristojne inšpekcijske službe.

37. člen
Komunalni inšpektor opravlja nadzor nad izvajanjem

odloka v skladu s svojimi pristojnostmi.

Xl. KAZENSKI DOLOČBI

38. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekrške

upravljavec:

1. če prekine dobavo vode brez obvestila uporabni-
kom (26. člen tega odloka),

2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 15. člen
tega odloka,

3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 6. in 11. točke
28. člena tega odloka,

4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. člena tega odloka,
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgo-

vorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstav-
ka tega člena.

39. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekrške

uporabnik – pravna oseba:
1. če se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda

skladno s 15. členom tega odloka,
2. če ne izpolnjujejo obveznosti iz 29. člena tega odloka,
3. če prekine dobavo vode drugemu uporabniku,
4. če odvzame vodo iz hidrantov v nasprotju s 27. čle-

nom tega odloka,
5. če ne vgradi obračunskega vodomera, je pa gradnja

le-tega izvedljiva,
6. če odstrani plombo na hidrantnem vodu, obračunskem

vodomeru ali kako drugače spremeni izvedbo priključka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgo-

vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka
tega člena.

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje posamez-
nik, ki stori prekrške iz prvega odstavka tega člena v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Xll. PREHODNI DOLOČBI

40. člen
Prilagoditve zahtevam tega odloka morajo uporabniki in

upravljavci izvesti v enoletnem prehodnem obdobju od uve-
ljavitve tega odloka.

41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 0200-385-21/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

5023. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2002

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00), 13. člena odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas –
Poljane (Uradni list RS, št. 60/98) in 16. člen statuta Obči-
ne Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št.
22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine
Gorenja vas – Poljane na 22. seji dne 22. 11. 2001 sprejel
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S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas
– Poljane za leto 2002

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2002 znaša 0,8183 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 0200-389-18/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Gorenja vas – Poljane

Jože Bogataj l. r.

KOBARID

5024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kobarid za leto 2001

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št.79/99) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00, 79/00) je Občinski svet občine Kobarid
na 33. seji dne 6. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kobarid za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2001 (Ura-

dni list RS, št. 63/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

“2. člen
Občinski proračun se za leto 2001 določa v naslednjih

zneskih:

bilanca prihodkov in odhodkov račun financiranja

Prihodki 1.199,990.500 SIT 32,000.000 SIT
Odhodki 1.231,416.820 SIT
Presežek 32,000.000 SIT
Primanjkljaj 31,426.320 SIT

Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid (v
nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi Bilanca prihodkov in
odhodkov ter Račun financiranja.«

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 40302-2/000
Kobarid, dne 6. decembra 2001.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

5025. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin

Na podlagi določil druge alinee drugega odstavka 16.
člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) ter
sklepa Občinskega sveta občine Kobarid, da se do roka
njihove uskladitve, občinski odloki, sprejeti v Občini Tolmin
v času do 31. 12. 1995, uporabljajo tudi v Občini Kobarid
ter prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Kobarid na
seji dne 24. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Tolmin

1. člen
V odloku o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 5/94)
se spremeni in dopolni prvi odstavek 4. člena tako, da se
besede »faktor 26.00« nadomestijo z besedami »faktor 1.3«.

2. člen
Spremeni in dopolni se vsebina oznake »k« drugega

odstavka 4. člena odloka tako, da se besede »faktor 60«
nadomestijo z besedami »faktor 2.0«

3. člen
Spremeni in dopolni se vsebina prvega odstavka

11. člena odloka tako, da se besede: »občinska skupščina
na predlog upravnega odbora sklada stavbnih zemljišč« na-
domestijo z besedami: »Svet občine Kobarid s sklepom«.

Sprememba faktorjev iz 1. in 2. člena velja na območju
Občine Kobarid.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Ura-

dnem listu RS in začnejo veljati s 1. 10. 2001.

Št. 350-1/01
Kobarid, dne 24. maja 2001.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOBILJE

5026. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Kobilje za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in
79/01) ter 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje
na 19. redni seji dne 19. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje

za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobilje za leto 2001 (Uradni

list RS, št. 28/01) se spremeni 2. člen odloka tako, da glasi:
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“2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT

– skupni prihodki 108,600.424
– odhodki 105,501.705

Pregled prihodkov in odhodkov proračuna občine in
njihova razporeditev sta zajeta v rebalansu proračuna Obči-
ne Kobilje za leto 2001, ki ga sestavljata bilanca prihodkov
in odhodkov ter račun financiranja in je sestavni del spre-
membe odloka o proračunu Občine Kobilje.«

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 2001
dalje.

Št. 971
Kobilje, dne 19. novembra 2001.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

5027. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v
Občini Kobilje

Na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na
19. redni seji dne 19. 11. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
A K T A

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v Občini Kobilje

1. člen
V aktu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda v Občini Kobilje (Uradni list RS, št. 2/97 in 11/97)
se 5. člen spremeni tako, da glasi:

Osnovna šola Kobilje ima naslednje pečate:
– pečat okrogle oblike in premera 35 mm (številka 1);
– pečat okrogle oblike in premera 35 mm (številka 2);
– pečat okrogle oblike in premera 35 mm (Vrtec Kobi-

lje);
– pečat okrogle oblike in premera 20 mm.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve akta začnejo veljati z dnem

sprejetja.

Št. 855
Kobilje, dne 20. novembra 2001.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

5028. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov v Občinski svet občine
Kobilje

Na podlagi 19. in 20. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
in na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 94/99 in 72/01) je Občinski svet občine Kobilje na
seji dne 5. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za

volitve članov v Občinski svet občine Kobilje

1. člen
V odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov v

Občinski svet občine Kobilje (Uradni list RS, št. 64/94) se
1. člen odloka spremeni tako, da glasi:

»Za volitve članov Občinskega sveta občine Kobilje se
določi ena volilna enota, v kateri se voli sedem članov.«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za volilno enoto se šteje območje Občine Kobilje.«

3. člen
Črta se 3. člen odloka.

4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 006-07-1010
Kobilje, dne 6. decembra 2001.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

KOMEN

5029. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in odl. US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96,
39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 25. re-
dni seji dne 5. decembra 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2001

1. člen
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001 dolo-

ča obseg javne porabe Občine Komen za leto 2001 in način
izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki pro-
računa ter občinskim premoženjem.
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2. člen
Proračun Občine Komen za leto 2001 se določa v

naslednjih zneskih (v SIT):

Prenos denarnih sredstev iz leta 2000 1,855.484
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. PRIHODKI 495,752.000
II. ODHODKI 482,607.484
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II) 13,144.516

B) Račun finančnih terjatev in naložb /
IV. Prejeta vračila danih posojil in kapit. deležev /
V. Dana posojila in povečanje kapit. deležev /
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev (IV-V) /

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga 15,000.000
X. Neto zadolževanje (VII-VIII) 15,000.000
XI. Zmanjšanje denarnih sredstev (VII-X) - 1,855.484

Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Komen in njihova razporeditev vključno s predvidenimi
investicijami so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih naložb in terjatev in računu financiranja,
ki so sestavni deli odloka o proračunu Občine Komen za
leto 2001.

Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme
prenosa denarnih sredstev iz leta 2001.

3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki

so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzema-
jo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvideni za posamezne namene.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini do-

ločeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po
dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemelj-
ski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled,
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, žival-
ske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzroča-
jo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000
SIT odloča župan na podlagi predloga občinske uprave in
o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi
sredstev nad višino 500.000 SIT odloča občinski svet s
posebnim odlokom.

5. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna

veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe
določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Neposredni porabniki proračuna plačujejo obvezno-
sti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih
del.

Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem
župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju
predplačil.

6. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premože-

nja, ter drugi prihodki, so prihodek občinskega proraču-
na.

7. člen
Pogodbo za nabavo blaga, naročilo storitev in odda-

jo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skla-
dno s predpisi o javnem naročilu.

8. člen
Če se med letom ugotovi, da so potrebna dodatna

sredstva, ki jih je ob sprejemanju proračuna ni bilo mogo-
če predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov in
izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme
drugih postavk posameznega področja proračuna. O pre-
razporeditvi odloča župan. Prerazporejanje ni možno na:

– postavke plač - na podskupino 
,,

400 - plače in
drugi izdatki zaposlenim in 

,,
401 - prispevki delodajalcev

za socialno varstvo, razen med tema dvema podskupina-
ma,

– iz skupin 42 investicijski odhodki in 43 - investicij-
ski transferi, razen med tema dvema skupinama.

O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan
šestmesečno poročati občinskemu svetu.

9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec od-

govoren župan občine.

10. člen
Župan je pooblaščen da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za prema-

lo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so
nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obvezno-
sti,

– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi
ohranitve realne vrednosti.

11. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago

verodostojno knjigovodsko listino s katero izkazuje ob-
veznost za izplačilo.

Knjigovodska listina mora biti preverjena in podpisa-
na od pooblaščene osebe.

12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in začne veljati naslednji dan po objavi; uporablja pa
se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 06202-18/01-9
Komen, dne 5. decembra 2001.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

5030. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) in 15. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 10/87,
4/88 in 10/94), je Občinski svet občine Komen na seji
dne 22. 11. 2001 sprejel
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S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju

Občine Komen za leto 2002

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju občine Komen za leto 2002
znaša 0,67 SIT/m2.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.

Št. 06202-18/01-1
Komen, 22. novembra 2001.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

5031. Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v
Občini Komen

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) ter 16. člena statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet
občine Komen na 25. redni seji dne 22. 11. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini

Komen

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki

jih Občina Komen na osnovi določil zakona o športu in
usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Slove-
niji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.

S tem pravilnikom Občinski svet občine Komen določa
pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sred-
stev za sofinanciranje programov športa v Občini Komen ter
opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotav-
ljajo v občinskem proračunu.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– imajo sedež v Občini Komen ali opravljajo dejavnost
na območju Občine Komen,

– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.

3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega

proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidira-
jo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna druš-

tva s sedežem na območju Občine Komen,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim

programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature
na javnem razpisu.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi
programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po
posameznih vsebinah, opredeljenih v 11. členu tega pravil-
nika, kandidirajo na razpisu le enkrat.

Športne zveze lahko za sredstva za športne programe
kandidirajo le z lastnimi športnimi programi.

III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ  SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI

5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Komen se po

tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi
vsebinami:

1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa,

2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu,
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. velike mednarodne, državne, medobčinske in ob-

činske športne prireditve,
10. informacijski sistem na področju športa,
11. delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne

skupnosti.

6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko

kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot
sledi:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa

– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva

do sprejema v šolo. Lokalna skupnost lahko sofinancira:
propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta
na skupino z največ 20 otroki.

– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejav-

nost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe. Lokalna skupnost lahko sofi-
nancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo ude-
ležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih,
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na
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skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupi-
no z največ 20 otroki, majem objekta.

– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport.

V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, us-
trezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi
lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov mo-
rajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna pa-
nožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Zdru-
ženjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri
stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in
c) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne skupnosti se
lahko financira: najem objekta, strokovni kader, materialni
stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgo-
dno zavarovanje.

– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader

za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in
objekt.

– Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih
od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v
športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih
znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, od-
pravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, prepreče-
vanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti
se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe
na skupino z največ 20 mladimi, najem objekta.

– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport.

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na
več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti
športne zvrsti: 400-1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se
lahko sofinancira: najem objekta in strokovni kader.

– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20.

leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni
lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za 80-urni
program na skupino z največ 10 mladimi in najem objekta.

– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tek-

movanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v
izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepisme-
nosti in univerziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za
80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt,
7 dni realiziranih priprav za univerziado po merilih MŠZŠ in
udeležba na univerziadi.

2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni pro-

grami vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih špor-
tnih panogah in sicer v obsegu najemnine objekta. Za soci-
alno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let,
se lahko sofinancira tudi strokovni kader.

3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov,

registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, or-
ganizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V
okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih
sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prva-

ka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina
objekta za 320 ur programa.

4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status med-

narodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni
lokalne skupnosti se lahko sofinancira:

– za vrhunske športnike v individualnih športnih pano-
gah največ 1200 ur programa,

– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.

5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih

sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedri-
la in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s špor-
tom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi
na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba
objekta in strokovni kader.

6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v športu

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževa-
nje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov pre-
ko Inštituta za šport in štipendiranje strokovnih kadrov.

Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 1%
sredstev proračunske postavke Nacionalni program športa.

7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s

področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo
projekti, ki jih sofinancira MŠZŠ, če te raziskave zagotavljajo
ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če
je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in pre-
nos znanstvenih izsledkov v prakso.

Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 0,6%
sredstev proračunske postavke Nacionalni program športa.

8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja

strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih špor-
tnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih
dejavnosti.

Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 0,5%
sredstev proračunske postavke nacionalni program športa.

9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in ob-
činske športne prireditve

Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o
športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen
pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
šolskih športnih tekmovanj.

Za izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 10%
sredstev proračunske postavke nacionalni program športa.

10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja orga-

niziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne sku-
pnosti in nakup tehnologije.

Z izvajanje te vsebine Občina Komen namenja 0,3%
sredstev postavke Nacionalni program športa.

11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne
skupnosti

Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se
na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze
za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje
osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se
lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
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IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME

a) Javni razpis

7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi

župan, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih pro-
gramih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o
potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.

Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru
oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Raz-
pisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posa-
mezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6.
členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo
omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje
programov.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno
običajen način. Razpisna dokumentacija mora biti na razpo-
lago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom
za oddajo prijave.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Razpisna komisija lahko posa-
meznega izvajalca programa pozove k dopolnitvi vloge v 8
dneh po roku za oddajo prijave.

b) Strokovna komisija

8. člen
Župan pred objavo razpisa določi 3-člansko strokovno

komisijo. Komisijo sestavljajo: en član občinske uprave, en
član občinskega sveta, en član poznavalec športnih disci-
plin. Komisija, na predlog župana, izmed sebe imenuje pred-
sednika komisije.

Naloge strokovne komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega čle-

na tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu

z določili tega pravilnika,
– priprava poročil županu,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z do-

ločili 14. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

9. člen
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede

na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta
potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje
nacionalnega programa športa v Občini Komen za vsako
proračunsko obdobje posebej.

VI. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN
FINANCIRANJA

10. člen
Občina Komen v vsakoletnem proračunu zagotavlja

sredstva za:
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. športne objekte,
3. ostale naloge.

1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa
športa

11. člen
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa

športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki.
Če sredstva za vsebine iz tega odstavka po izvedbi

javnega razpisa v delu ali v celoti ostanejo nerazporejena,
župan na predlog komisije ta sredstva s posebnim sklepom
razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega
načrtovanega v razpisu oziroma katerih rezultati povečan
obseg sredstev opravičujejo.

12. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z

izvajalci programov. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev,
v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo pro-
gramov ter način nadzora nad porabo sredstev.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za
sofinanciranje programov nakazujejo na žiro račune izvajal-
cev programov, praviloma po dvanajstinah.

Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predlo-
žena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med
upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere iz-
haja finančna obveznost izvajalca športnega programa.

13. člen
Izvajalci programov morajo komisiji najkasneje do 15.2.

naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z
dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega
poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje po-
godbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neu-
pravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem pro-
računskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračun-
skem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz
občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

Če izvajalec do roka, navedenega v prvem odstavku,
ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal
in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

Komisija je v zvezi z določili tega člena županu dolžna
predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije
izda župan ustrezne sklepe.

Župan lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih
oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim skle-
pom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela pre-
sega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih
programov oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan
obseg sredstev.

2. Sredstva za investicije v športne objekte

14. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Ko-

men se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni
proračunski postavki.

3. Ostale naloge

15. člen
S sredstvi pod to proračunsko postavko se sofinancira-

jo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki
so pomembni za promocijo občine, pa jih ni mogoče pred-
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videti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso znane.
Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov
na mednarodnih športnih prireditvah izven države.

Iz te proračunske postavke se sofinancirajo tudi špor-
tni programi izvedeni v okviru prireditev.

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi uteme-
ljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s sklepom župana.

VII. KONČNI DOLOČBI

16. člen
Ta pravilnik začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi

sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Komen.

Št. 01503-02/01-14
Komen, dne 22. novembra 2001.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

Priloga 1: TOČKOVNI SISTEM
A) POJASNILA K TABELAM
Tabele se smiselno uporabljajo v skladu z besedilom

6. člena pravilnika o financiranju športa v Občini Komen.
Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira ob-

jekt, izvajalci pridobijo točke ali za zaprti ali za odprti ob-
jekt, glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za
katerega imajo z upravljavcem sklenjeno ustrezno pogod-
bo in rezerviran termin (zagotovljene prostorske pogoje).

Pri programih, kjer ni določenega maksimalnega šte-
vila udeležencev, se program izvaja za najmanj 15 udele-

žencev. Če je udeležencev manj, izvajalec programa prido-
bi le proporcionalni delež točk.

Pri programih, kjer je določeno maksimalno število
udeležencev, se program izvaja za najmanj 50% maksimal-
nega števila udeležencev (5 oziroma 10 oseb). Če je ude-
ležencev manj, izvajalec programa pridobi le proporcional-
ni delež točk.

Sredstva za propagandno gradivo, občinska šolska
prvenstva, materialne stroške, spremljanje treniranosti, ne-
zgodno zavarovanje, priprave na univerziado po merilih
MŠŠ, državna tekmovanja izvajalci pridobe na osnovi pi-
snih dokazil o nastanku obveznosti iz tega naslova (56.
člen ZFO). Odobrene točke oziroma sredstva so namenje-
na za tovrstne stroške skozi celotno koledarsko leto.

Točke za vključevanje oseb s posebnimi potrebami
dobi izvajalec za vsakega udeleženca s posebnimi potre-
bami v skupini.

Točke iz naslova »državni prvaki« pridobijo v individu-
alnih športih posamezniki, v kolektivnih pa ekipe, ki so v
predhodnem letu (letu razpisa) pridobili naslov državnih
prvakov v svoji panogi.

Bonus točke (tabela III) pridobi izvajalec za vsakega
člana, ki v času razpisa izpolnjuje pogoje:

– ima potrdilo o registraciji,
– je član društva s plačano članarino,
– je oseba s posebnimi potrebami.
Točke iz naslova zavarovanja (tabela IV) pridobi vsak

športnik s statusom vrhunskega športnika, bonus točke pa
glede na kategorizacijo.

Tabela VI: društva pridobe točke:
– za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče

leto do dneva razpisa,
– za vsakega registriranega tekmovalca (po zakonu o

športu),
– če s programi nacionalnega programa športa delu-

jejo tudi izven kraja sedeža društva pridobe za vsako aloka-
cijo dodatne točke.

Zveze pridobe točke za vsako registrirano društvo v
zvezi.



Stran 10436 / Št. 102 / 14. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / 14. 12. 2001 / Stran 10437



Stran 10438 / Št. 102 / 14. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

LENDAVA

5032. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava
za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter
115. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99
in 119/00) je župan dne 7. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Lendava za leto

2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Lendava za leto 2002 se

financiranje funkcij Občine Lendava ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Lendava za leto 2001 in za iste programe
kot v letu 2001.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sred-

stva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju v proračunu za preteklo leto.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izva-

janje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2001.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja naj-

več tri mesece, to je do 31. 3. 2002.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002.

Št. 01501-0001/01
Lendava, dne 7. decembra 2001.

Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

LJUTOMER

5033. Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil
male vrednosti

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00) ter 7. in
14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99
in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 31. seji dne
26. 11. 2001 sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
za oddajo javnih naročil male vrednosti

1. člen
S to spremembo se spremeni pravilnik za oddajo javnih

naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 1/01, v nadaljeva-
nju: osnovni pravilnik).

2. člen
Spremeni se 1. točka 7. člena osnovnega pravilnika in

se glasi:
»1. Do vrednosti 1,000.000 SIT«
V prvem odstavku 7. člena osnovnega odloka se vrednost

»500.000 SIT« nadomesti z vrednostjo »1,000.000 SIT«.

3. člen
Spremeni se 2. točka 8. člena osnovnega pravilnika in

se glasi:
»Vrednosti nad 1,000.000 SIT do zneska določenega

v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.«

4. člen
Ta sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 403-05-7/01-4016
Ljutomer, dne 27. novembra 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

5034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o kadrovskem štipendiranju v Občini
Ljutomer

Na podlagi 7. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni
list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer
na predlog Komisije za štipendiranje, sprejet na sestanku
dne 14. 11. 2001  na 31. seji dne 26. 11. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer

1. člen
V pravilniku o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljuto-

mer (Uradni list RS, št. 71/96) se v 39. členu doda tretji
odstavek, ki se glasi:

»V primerih, da komisija ugotovi, da obstajajo poveča-
ne potrebe po določenem kadru v Občini Ljutomer, lahko
predlaga Občinskemu svetu občine Ljutomer, da se podeli
štipendija tudi za študij razrednega pouka.«.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve tega pravilnika  začnejo

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 64-6/01
Ljutomer, dne 3. decembra 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

5035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih za določitev oprostitve in
olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve
»pomoč družini na domu«

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
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10/98, 74/98, 70/00), 43. in 99. člena zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,
42/94 - odl. US RS, 1/99, 41/99, 54/00, 26/01), 6.
člena pravilnika o standardih in normativih socialnovarstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) in 3. točke sklepa
Občinskega sveta občine Ljutomer št. 151-04-6/01-1960
z dne 3. 7. 2001 je Občinski svet občine Ljutomer na 31.
seji dne 26. 11. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

merilih za določitev oprostitve in olajšave pri
plačilu socialno-varstvene storitve »pomoč

družini na domu«

1. člen
V pravilniku o merilih za določitev oprostitve in olajšave

pri plačilu socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na
domu« (Uradni list RS, št. 75/98, 12/99 in 61/01) se 6.
člen spremeni tako, da se glasi:

»Cena storitve pomoči na domu je ob spremembi tega
pravilnika 1.589 SIT/uro.«

2. člen
Te spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 151-04-6/01
Ljutomer, dne 3. decembra 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

5036. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu
2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00) in 33. člena zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je županja
Občine  Ravne na Koroškem dne 1. 12. 2001 sprejela

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Ravne na Koroškem v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ravne na Koroškem za

leto 2002, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto
2001, vendar najdlje do 31. 3. 2002.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne na-

mene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmer-
no porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2001.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2002.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoš-

tevajo določbe odloka o proračunu Občine Ravne na Koro-
škem za leto 2001.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati s 1. 1. 2002.

Št. 403-02-2/01-20
Ravne na Koroškem, dne 1. decembra 2001.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

SEMIČ

5037. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Semič za leto 2001

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 57. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odl.
US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 59/99) ter 10. in 17. člena statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 37/99 in 67/01) je Občinski svet
občine Semič na 26. seji dne 4. 12. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Semič

za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2001

(Uradni list RS, št. 12/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

“Občinski proračun za leto 2001 obsega:

a) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
– prihodki 510,900.000
– odhodki 543,000.000
– primanjkljaj 32,100.000
b) Račun finančnih terjatev in naložb
– prihodki 2,100.000
– odhodki –
– presežek 2,100.000
c) Račun financiranja
– prihodki 30,000.000
– odhodki –
– presežek 30,000.000

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in
posebnem delu proračuna in so sestavni del občinskega
proračuna.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na

občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 403-02-05/2001-2
Semič, dne 5. decembra 2001.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

5038. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu
2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00) in 33. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS št.79/99) je župan
Občine Slovenska Bistrica dne 7. 12. 2001 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Slovenska Bistrica v letu 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Slovenska Bistrica za

leto 2002, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi rebalansa proračuna občine
za leto 2001, vendar najdlje do 31. marca 2002.

2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne na-

mene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih po proračunu za leto 2001.

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega fi-

nanciranja so sestavni del proračuna za leto 2002.

4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoš-

tevajo določbe odloka o proračunu Občine Slovenska Bistri-
ca za leto 2001.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati s 1. januarjem 2002.

Št. 20/503/01
Slovenska Bistrica, dne 7. decembra 2001.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

SODRAŽICA

5039. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01) in  89. člena statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski
svet občine Sodražica na 22. redni seji dne 29. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Sodražica za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2001

(Uradni list, RS št. 25/01) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

“2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001

obsegajo:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
skupaj prihodki 209,313.000
skupaj odhodki 209,313.000
proračunski presežek –
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil –

C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna –
odplačilo dolga –
neto zadolževanje –.

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in
izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni del tega odloka.”

2. člen
Ta sprememba  odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko
leto 2001.

Št. 00201-11/01
Sodražica, dne 30. novembra 2001.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

5040. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
25/01) ter 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica
na 22. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel
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S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila stavbnega zem-

ljišča v Občini Sodražica za leto 2001 znaša 0,15 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00201-12/01
Sodražica, dne 30. novembra 2001.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

ŠTORE

5041. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi
pomožnih objektov za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97)
na podlagi 1. in 6. člena navodil o merilih za to kaj se lahko
šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu
ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za po-
možne objekte (Uradni list SRS, št. 27/83) in 16. člena statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski
svet občine Štore na 21. redni seji dne 16. 11. 2001 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
odloka o določitvi pomožnih objektov za katere

ni potrebno lokacijsko dovoljenje

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za katere ni

potrebno lokacijsko dovoljenje se spremeni oziroma dopol-
ni 2. člen 2. točka druga alinea. Na koncu druge alinee se
črta pika in doda vejica ter se nadaljuje besedilo “in oporni
zidovi do maksimalne višine 1,5 m, razen če ni v prostorsko
izvedbenih aktih drugače določeno”.

2. člen
Spremeni se 2. člen točka 5. Zadnji odstavek se črta in

nadomesti z besedilom:
“Pri 5. točki 2. člena tega odloka je potrebno poleg

vloge priložiti dokazilo o upravljanju kmetijske dejavnosti, ki
ga izda pristojna upravna enota, referat za kmetijstvo”.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35100-0005/00-002
Štore, dne 16. novembra 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

TABOR

5042. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor
v letu 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
68/98, 10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet
občine Tabor na 23. redni seji dne 26. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu

2002

I
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske

površine na območju Občine Tabor za leto 2002 znaša
174.169 SIT/m2.

II
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni Občine Tabor v letu 2001 (Uradni
list RS, št. 113/00).

III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 420-07/2002-01
Tabor, dne 26. novembra 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

5043. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 7. člena statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine
Tabor na 23. redni seji dne 26. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Tabor za leto 2002
znaša 0,0863 SIT/mesec.

II
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati sklep o

vrednosti točke stavbnega zemljišča v letu 2001 (Uradni list
RS, št. 113/00).

III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 423-06/2002-01
Tabor, dne 26. novembra 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.
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VRANSKO

5044. Odlok o načinu financiranja političnih strank v
Občini Vransko

Na podlagi 26. člena zakona o financiranju političnih
strank (Uradni list RS, 62/94, 13/98 - odl. US, 24/99 in
70/00) ter 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 29.
redni seji dne 26. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Vransko

1.člen
Ta odlok določa financiranje političnih strank v Občini

Vransko.

2. člen
Višina proračunskih sredstev, namenjena za financira-

nje političnih strank se določi v proračunu Občine Vransko
za vsako posamezno leto.

3. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma

kandidatke na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet, pri-
dobi sredstva iz proračuna Občine Vransko sorazmerno šte-
vilu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

4. člen
Višina zneska za dobljeni glas za posamezno politično

stranko je znesek, ki ga kot najvišji možni znesek določa
zakon in ne sme presegati zakonsko določenega odstotka
sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki
urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvaja-
nje ustavnih in zakonskih podlag.

Znesek se lahko letno poveča za zakonsko določen
obseg sredstev.

5. člen
Če se volitve izvedejo po večinskem volilnem sistemu,

se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posa-
mezni volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta,
ki se volijo v tej volilni enoti.

Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna,
če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev ene-
ga člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s števi-
lom mest v občinskem svetu x 50: 100).

Višino sredstev oziroma izračun sredstev, ki pripada
posamezni politični stranki, predloži komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poročila občin-
ske volilne komisije.

6. člen
Financiranje političnih strank po tem odloku velja s spre-

jemom odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2001.

7. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo na osnovi

pisnega zahtevka dvakrat letno.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 024/01/2001
Vransko, dne 26. novembra 2001.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

5045. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vransko za leto 2002

Na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 17. člena odloka
o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča v Občini Žalec
(Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86, 1/87, 8/88 in
Uradni list RS, št. 49/92) ter 16., 30. in 130. člena statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet
občine Vransko na 29. redni seji dne 26. 11. 2001 s
sklepom št. 360 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vransko za leto 2002

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2002 je 0,07238 SIT.

2
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2002 in se objavi v

Uradnem listu RS.

3
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o

vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2001, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 8/01.

Št. 420-07/27-01
Vransko, dne 26. novembra 2001.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.
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5046. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Vransko

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 7. člena, 12. člena in 20. člena
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ob uporabi 16. člena
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občin-
ski svet občine Vransko na 29. redni seji dne 26. 11. 2001
s sklepom št. 359 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v
Občini Vransko

1. člen
Povprečna gradbena cena za M2 koristne stanovanj-

ske površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja
in za vrednost zemljišča, je na območju Občine Vransko na
dan 31. 12. 2001 155.661 SIT ± 5%.

2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od

povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, nastali

zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do 2,0
odstotka od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega
sklepa.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča za celotno območje Občine Vransko znašajo 11
odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo,
5,5% za kolektivno rabo.

Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti
oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k
investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilni-
ka o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti sta-
novanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni
list RS, št. 8/87).

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča so izračunani na m2 predvidene neto etažne povr-
šine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.

4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za

družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 odstot-
kov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno
območje Občine Vransko.

5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stav-

bno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča, se valorizira med letom v skladu z
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno
združenje gradbeništva in IGM Slovenije.

6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 420-07/27-01
Vransko, dne 26. novembra 2001.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

5047. Sklep o potrditvi takse za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov

Na podlagi uredbe o taksi za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 70/01), ured-
be o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list
RS, št. 46/2001) in statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
24/99) je Občinski svet občine Vransko na 29. redni seji
dne 26. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o potrditvi takse za obremenjevanje okolja

zaradi odlaganja odpadkov

1
Potrdi se taksa za obremenjevanje okolja zaradi odla-

ganja odpadkov v višini 4 SIT/kg.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se

začne s 1. 1. 2002.

Št. 352-06/11-01
Vransko, dne 26. novembra 2001.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

ZAVRČ

5048. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2001

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 15. člena statuta
Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet
občine Zavrč na 31. redni seji dne 23. 11. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Zavrč za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Zavrč za leto 2001 (Ura-

dni list RS, št. 16/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

“2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Zavrč za leto 2001

znašajo 206,958.000 SIT, in sicer:
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A) Bilanca prihodkov in odhodkov v SIT
I. prihodkov 206,958.000
II. odhodkov 206,958.000

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, ki je sestavni del odloka.”

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-4/2001
Zavrč, dne 23. novembra 2001.

Župan
Občine Zavrč

Miran Vuk l. r.

ŽALEC

5049. Odlok o ustanovitvi zavoda Medobčinska
matična knjižnica Žalec

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) 37. in 74. člena zakona o uresniče-
vanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94), 12. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list
SRS, št. 27/82, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90, 75/94
in 29/95) in statutov ustanoviteljic so občinski sveti občin
Braslovče, dne 8. 11. 2001, Polzela, dne 6. 3. 2001,
Prebold, dne 14. 6. 2001, Tabor, dne 26. 2. 2001, Vran-
sko, dne 26. 6. 2001 in Žalec, dne 15. 2. 2001 sprejele

O D L O K
o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična

knjižnica Žalec

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem sklepom ustanoviteljice ustanovijo javni zavod za

opravljanje dejavnosti knjižnice (v nadaljevanju: zavod).

2. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Braslovče z deležem 12%,
– Občina Polzela z deležem 13%,
– Občina Prebold z deležem 12%,
– Občina Tabor z deležem 4%,
– Občina Vransko z deležem 6% in
– Občina Žalec z deležem: 53%.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo pristojni organi usta-

noviteljic.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti usta-

noviteljice uredijo s posebno pogodbo, kolikor niso urejene
s tem odlokom.

II. IME IN SEDEŽ

3. člen
Ime zavoda je: Medobčinska matična knjižnica Žalec.
Sedež zavoda je v Žalcu, Aškerčeva 9a.

III. DEJAVNOST

4. člen
Zavod opravlja dejavnost medobčinske matične knjiž-

nice.

5. člen
Zavod registrira opravljanje naslednjih dejavnosti:
O/ 92.511 dejavnost knjižnic,
DE/22.110 izdajanje knjig,
DE/22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

pisa,
DE/22.150 drugo založništvo,
G/52.500 trgovina na drobno z rabljenim blagom,
K/71.402 dejavnost videotek,
K/71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
K/72.400 dejavnosti povezane s podatkovnimi baza-

mi na področju knjižničarstva,
K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.841 organizacija razstav sejmov in kongresov,
M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.,
O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.320 obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve.

IV. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor.
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
Ustanoviteljice imenujejo vsaka po enega člana, ene-

ga člana pa imenujejo zaposleni v zavodu.

7. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema letni program dela,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun

zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev

dejavnosti zavoda,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge

in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom.
Način dela sveta določi statut zavoda.

8. člen
Strokovni svet zavoda ima sedem članov, ki jih na

predlog direktorja zavoda imenuje svet zavoda izmed stro-
kovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s podro-
čja dela zavoda.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja stro-
kovnega dela zavoda in daje direktorju in svetu zavoda
mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Mandat strokovnega sveta traja 5 let.

9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in

vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa za-
vod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavo-
da.

Direktor zastopa zavod v pravnem prometu neomeje-
no.
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10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s sogla-

sjem ustanoviteljic na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko zno-

va imenovana za direktorja.

V. SREDSTVA ZAVODA

11. člen
Ustanoviteljice zagotovijo sredstva, potrebna za usta-

novitev in začetek dela tako, da izročajo zavodu v uprav-
ljanje premično premoženje Občinske matične knjižnice
Žalec, ki se je kot samostojna organizacijska enota izloči-
la iz Zavoda za kulturo Žalec, skladno s 26. členom
pogodbe o razdružitvi premoženja bivše Občine Žalec.

12. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz

sredstev ustanoviteljic, s plačilom za opravljanje storitev,
z dotacijami, darili in iz drugih virov, vse v skladu z zako-
nom.

Ustanoviteljice v svojih proračunih zagotavljajo sred-
stva za redno delovanje zavoda po letnem programu,
skladno s kriteriji pristojnega resornega ministrstva, v so-
razmerju z ustanoviteljskimi pravicami.

13. člen
Presežek med prihodki in odhodki zavod uporablja

izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za dru-
ge namene pa le v soglasju z ustanoviteljicami.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

14. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s

katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice so odgovorne za obveznosti zavoda

do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenijo za
dejavnosti zavoda.

15. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje

dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM

16. člen
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in

obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programov dela zavoda s pro-

grami ustanoviteljic,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi pro-

grami in finančnimi načrti,
– dajejo soglasje k statutu, statusnim spremembam,

spremembam dejavnosti ter notranji organizaciji in siste-
mizaciji,

– druge zadeve, v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljicam enkrat letno poro-

čati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavo-
da.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Ustanoviteljice s sklepom imenujejo vršilca dolžnosti

direktorja, ki opravi priprave za začetek dela zavoda.

18. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda v roku 60 dni po

vpisu zavoda v sodni register.
Organi zavoda se konstituirajo v roku enega meseca

po vpisu zavoda v sodni register.
V.d. direktorja je zadolžen za registracijo zavoda pri

sodišču in za začetek dela in poslovanja.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 64101/00004/2001
Braslovče, dne 8. novembra 2001.

Župan
Občine Braslovče

Duško Goričar l. r.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb.
l. r.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

5050. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za
kulturo Žalec na dva nova zavoda

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) so občinski sveti, Občine
Braslovče na seji dne 31. 5. 2001, Občine Polzela na seji
dne 6. 3. 2001, Občine Prebold na seji dne 14. 6. 2001,
Občine Tabor na seji dne 11. 6. 2001, Občine Vransko na
seji dne 26. 2. 2001, Občine Žalec na seji dne 15. 2.
2001 sprejeli

O D L O K
o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo

Žalec na dva nova zavoda

1. člen
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold,

Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec (v nadalje-
vanju: ustanoviteljice), kot pravne naslednice bivše Občine
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Žalec (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih ob-
močij, (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98,
76/98 – (odločba US), 73/98, 72/98 in 75/98) spremi-
njajo organiziranost javnega zavoda Zavod za kulturo Žalec,
ustanovljenega z odlokom bivše Občine Žalec št. 611-
001/91 8 (Uradni list RS, št. 13/97, 95/99 in 13/00), na
dva nova zavoda, na način in pod pogoji, določenimi s tem
odlokom.

2. člen
Zavod za kulturo Žalec se razdeli na dva nova zavoda,

in sicer:
– Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec,
– Občinska matična knjižnica Žalec.
Ustanoviteljske pravice nad Zavodom za kulturo, šport

in turizem Žalec prevzame Občina Žalec, nad zavodom Me-
dobčinska matična knjižnica Žalec pa prevzamejo ustanovi-
teljske pravice vse občine v naslednjih razmerjih:

– Občina Braslovče 12%,
– Občina Polzela 13%,
– Občina Prebold 12%,
– Občina Tabor 4%,
– Občina Vransko 6%,
– Občina Žalec 53%.
Ustanoviteljice sprejmejo odloka o ustanovitvi novih za-

vodov skladno z zakonom o zavodih.

3. člen
Nov Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec prevzame

v delovno razmerje 4 delavce obstoječega zavoda, Zavod
medobčinska matična knjižnica Žalec pa 6 delavcev.

4. člen
Premoženje Zavoda za kulturo Žalec se razdeli med

ustanoviteljice skladno s 26. členom pogodbe o razdružitvi
premoženja bivše Občine Žalec.

5. člen
Zavod za kulturo Žalec preneha poslovati z dnem vpisa

prenehanja v sodni register.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 64101/00004/2001
Tabor, dne 14. junija 2001.

Župan
Občine Braslovče

Duško Goričar l. r.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom
dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda
Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi
Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta
Potrate Žalec

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) so občinski sveti Občine Braslovče
na seji dne 29. 3. 2001, Občine Polzela na seji dne 6. 11.
2001, Občine Prebold na seji dne 15. 2. 2001, Občine
Tabor na seji dne 11. 6. 2001, Občine Vransko na seji dne
26. 6. 2001, Občine Žalec na seji dne 29. 3. 2001 sprejeli

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi

organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta
Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center

Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec

1. člen
V 2. členu odloka se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Ustanoviteljice zdravstvenega doma so sedaj Občina

Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Ta-
bor, Občina Vransko in Občina Žalec (v nadaljevanju: usta-
noviteljice), kot pravne naslednice bivše občine Žalec (za-
kon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij,
Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98, 76/98
(odločba US), 73/98, 72/98 in 75/98).”

2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Zdravstveni dom opravlja naslednjo dejavnost:
– osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. čle-

nom zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
9/92);

– specialistično ambulantno dejavnost v skladu s 7.
členom zakona o zdravstveni dejavnosti;

– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.
V tem členu našteta dejavnost se lahko izvaja v sode-

lovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi
sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v
skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sode-
lovanju z javnim zavodom ZD.

Zdravstveni dom registrira naslednjo dejavnost po
standardni klasifikaciji dejavnosti:

N 85.121 Splošna zdravstvena dejavnost,
N 85.122 Specialistična ambulantna dejavnost,
N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
N 85.140 Druge zdravstvene dejavnosti,
N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih

ne opravljajo zdravniki,
K 74.833 Druga splošna tajniška opravila,
K 74.843 Druge poslovne dejavnosti d.n.”

3. člen
V 8. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki

glasi:
“Predstavnike ustanoviteljev v svetu zavoda imenujejo

njihovi občinski sveti, in sicer Občina Žalec enega pred-
stavnika, ostale občine pa skupaj dva predstavnika.”

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

4. člen
V 9., 10., 14., 16., 17., 19., 21. in 22. členu se

beseda ustanovitelj v ustreznem sklonu nadomesti z bese-
do ustanovitelji v ustreznem sklonu.
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5. člen
V 14. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki glasita:
“Vse občine razen Občine Prebold prenesejo nepre-

mično premoženje v upravljanje Javnemu zavodu Zdravstve-
ni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, kateremu se ne zagotavljajo
sredstva za investicijsko vzdrževanje iz občinskih proraču-
nov.

Prihodki od najema za oddane prostore občin Braslov-
če, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec na osnovi tripartitinih
pogodb (občina, javni zavod, najemnik) so prihodki zavoda.
Zbrana sredstva namensko uporabljajo za investicijsko vzdr-
ževanje na lokaciji, kjer so zbrana. V primeru, da je prihod-
kov več kot znaša investicijsko vzdrževane, so sredstva pri-
hodek občine.

Črta se četrti odstavek.
Peti odstavek postane četrti odstavek in se spremeni

tako, da se glasi:
Premoženje zdravstvenega doma je last ustanoviteljic,

s katerim pa upravlja zdravstveni dom, razen z objektom v
Občini Prebold, s katerim upravlja občina sama. Zdravstveni
dom lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepre-
mičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju
ustanoviteljic. Za upravljanje s premoženjem je zdravstveni
dom odgovoren ustanoviteljicam.”

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od objave v Ura-

dnem listu RS.

Št. 14001/00001/2001
Polzela, dne 6. novembra 2001.

Župan
Občine Braslovče

Duško Goričar l. r.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

5052. Odločitev o odpravi razpisa nadomestnih volitev
članov sveta Mestne skupnosti Žalec

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Žalec št.
01501/00001 o odpravi dela sklepa Mestne skupnosti Žalec
o prenehanju mandata članom sveta Mestne skupnosti z dne
23. 10. 2001, ki ga je občinski svet sprejel na 26. seji dne
29. 11. 2001 je Občinska volilna komisija Žalec sprejela

O D L O Č I T E V
o odpravi razpisa nadomestnih volitev članov

sveta Mestne skupnosti Žalec

Občinska volilna komisija Žalec odpravlja razpis nado-
mestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec, št.
00608/0001/2001 (Uradni list RS, št. 88/01).

Št. 00608/0002/2001
Žalec, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žalec
Slavko Košenina l. r.

5053. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Mestne
skupnosti Žalec

Na podlagi četrtega odstavka 27. člena, 32. in 114.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 70/95 in 20/98) sklepa Mestne skupnosti Žalec o
prenehanju mandata članom sveta Mestne skupnosti z dne
23. 10. 2001 ter sklepa Občinskega sveta občine Žalec št.
01501/00001 o odpravi dela sklepa mestne skupnosti Ža-
lec o prenehanju mandata članom sveta Mestne skupnosti z
dne 23. 10. 2001, ki ga je občinski svet sprejel na 26. seji
dne 29. 11. 2001 je Občinska volilna komisija Žalec

r a z p i s a l a
nadomestne volitve članov sveta Mestne

skupnosti Žalec

1
Nadomestne volitve članov sveta Mestne skupnosti Ža-

lec bodo v nedeljo, dne 13. januarja 2002.

2
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila se določi 1. december 2001.

3
Za izvedbo nadomestnih volitev skrbita Občinska volilna

komisija Žalec in Volilna komisije mestne skupnosti Žalec.

Št. 00608/0002/2001
Žalec, dne 30. novembra 2001.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žalec
Slavko Košenina l. r.

ŽETALE

5054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Žetale za leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 in
74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
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80/97 in 56/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/01) je Občinski
svet občine Žetale na 25. redni seji dne 30. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Žetale za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2001(Ura-

dni list RS, št. 39/01) se spremeni 3. člen in glasi:

»3. člen
Proračun Občine Žetale se določa v znesku

227,624.000 SIT.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Skupni prihodki 218,299.000
II. Skupni odhodki 190,924.000
III. Proračunski presežek(I-II) 27,375.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeto vračilo danih posojil –
V. Dano posojilo –
VI. Prejeta minus dana posojila

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga 36,700.000
IX. Neto zadolževanje – 36,700.000
X. Zmanjšanje sredstev na računu – 9,325.000

Stanje sredstev na računu leta 2000 9,325.000«

2. člen
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov,

račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 062-02-0025/2001
Žetale, dne 30. novembra 2001.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.

ŽUŽEMBERK

5055. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2001

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in
17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št.
34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužem-
berk na predlog župana na 22. seji dne 30. 11. 2001
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Žužemberk za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001

(Uradni list RS, št. 23/01), (v nadaljnjem besedilu: odlok),
se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001
znašajo:

a) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
– Skupaj prihodki 743,552.000
– Skupaj odhodki 790,665.000
– Proračunski primanjkljaj  47,113.000

b) Račun finančnih terjatev in naložb
– Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev  115.000
– Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev  –
– Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev  115.000

c) Račun financiranja:
– Zadolževanje  –
– Odplačilo dolga  –
– Povečanje sredstev na računu  47,113.000
– Neto financiranje  47,113.000
– stanje sredstev na računih na dan

31.12. preteklega leta  47,113.000

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/01
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

5056. Sklep o izdajanju odločb na podlagi  vloge za
znižano plačilo vrtca

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Ura-
dni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski svet
občine Žužemberk na 22. seji dne 30. 11. 2001 sprejel
naslednji

S K L E P

1
Pri izdajanju odločb na podlagi vloge za znižano plačilo

vrtca se vsem občanom Občine Žužemberk, ki se ukvarjajo
s pridobitno dejavnostjo kot podjetniki ali samostojni podjet-
niki in po predloženi dokumentaciji z upoštevanjem vseh
prihodkov iz pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00) ne
dosegajo 40% povprečne mesečne bruto plače na zaposle-
no osebo v RS v predhodnem letu, se določi najnižje plačilo
za prvega otroka v višini 40% cene programa v vrtcu, kar
predstavlja plačilo iz 4. plačilnega razreda. Drugega otroka
se razvrsti v 3. plačilni razred.
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2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2002 dalje.

Št. 032-01/01-948/35
Žužemberk, dne 30. novembra 2001.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

VLADA
5057. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za

plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega
nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi
odškodnine

Na podlagi 14. člena zakona o skladu za poplačilo
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list
RS, št. 18/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo

odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja
ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine

1. člen
V uredbi o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam

vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi
odškodnine (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) se za seda-
njim 8. členom dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:

“8.a člen
Pogodbo o vodenju registra nematerializiranih vredno-

stnih papirjev za obveznice med KDD in Republiko Slovenijo
sklene v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za
finance, ali druga oseba po njegovem pooblastilu.

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se Republika Slove-
nija zaveže plačevati KDD nadomestilo za opravljene storitve
v skladu z veljavno tarifo KDD.

8.b člen
Ministrstvo, pristojno za finance, vloži pri KDD nalog za

izdajo obveznic z vpisom obveznic v centralni register na
račun SOD.

SOD do izročitve obveznic prejemnikom obveznic v
skladu s to uredbo nima in ne more uveljavljati nikakršnih
pravic iz obveznic.

SOD je dolžna o vsaki spremembi na računu iz prvega
odstavka tega člena obvestiti ministrstvo, pristojno za finan-
ce, najkasneje naslednji delovni dan po nastanku takšne
spremembe.’’

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 447-21/2001-4
Ljubljana, dne 14. decembra 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

5058. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete

Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o troša-
rinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in 99/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska

specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete

1. člen
2. člen uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi

stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št.
50/99, 5/00, 4/01 in 52/01) se spremeni tako, da se glasi:

“Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan
1. januarja 2002 znaša 285 tolarjev za zavojček dvajsetih
cigaret.”

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini

1.871,5000 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji

35,8667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah

se plačuje specifična trošarina v višini 1.122,9000 tolarjev za
1000 kosov cigaret.

Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah
se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 21,5200% od
drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”

4. člen
Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te

uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1.
januarja 2002 dalje.

Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona
o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99, 33/01 in
99/01) mora na dan 31. decembra 2001 opraviti popis zalog
cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah,
vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že
plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po
vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po
popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na
sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obraču-
na, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60.
dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v
skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter
načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00)
v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke
vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi modul
05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika –
122001.“

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 421-11/2001-3
Ljubljana, dne 14. decembra 2001

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4991. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov

za dvoje prostih mest sodnikov ustavnega sodi-
šča 10329

VLADA
4992. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potni-

kov po železnici v notranjem potniškem prome-
tu 10329

5057. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za
plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojne-
ga nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi od-
škodnine 10449

5058. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zne-
ska specifične in določitvi stopnje proporcional-
ne trošarine za cigarete 10449

4993. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Sloven-
skega komiteja za vprašanja spremembe pod-
nebja 10329

MINISTRSTVA
4994. Odredba o izobraževalnem programu za prido-

bitev višje strokovne izobrazbe – Ustni higienik 10330
4995. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih stro-

kovnih delavcev v izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni higi-
enik 10330

4996. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o sodnih tolmačih 10331

4997. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev 10331

4998. Spremembe in dopolnitve sodnega reda 10331
4999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-

ka o vrednotenju kakovosti in financiranju pro-
grama JRO 10335

5000. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske
lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 10341

5001. Pravilnik o vsebini prijave znamke 10346
5002. Pravilnik o vsebini prijave modela 10349
5003. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku

z deljenimi patenti 10352
5004. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja

domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o
radijski in terminalski opremi 10357

5005. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o
elektromagnetni združljivosti 10387

OBČINE

LJUBLJANA
5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V1 Rudnik 10403

5007. Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana 10404

BLOKE
5008. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence 10406

BREŽICE
5009. Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava

Obrežje 10406

5010. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice 10409

DIVAČA
5011. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Ob-

čine Divača v letu 2002 10409

DOBJE
5012. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dob-

je 10409
5013. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine

Dobje 10410

DOL PRI LJUBLJANI
5014. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dol

pri Ljubljani 10411
5015. Program priprave zazidalnega načrta za območje

urejanja MP 11/1 – Podjetniški center Dolsko 10414
5016. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 za ob-
močje Občine Dol pri Ljubljani in družbenega
plana Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje
1986–1990, za območje Občine Dol pri Ljub-
ljani (programska zasnova za rekonstrukcije kri-
žišča “Dolsko” na glavni cesti G2-108, v km
7,320 odseka 1181 Šentjakob–Ribče in pro-
gramska zasnova za parkirišče kamionov ob ce-
sti G2 108, 1181 Šentjakob–Ribče) in dopolni-
tev prostorskih ureditvenih pogojev s spremem-
bami prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Dol pri Ljubljani za območje križišča
“Dolsko” in parkirišča za kamione 10416

GORENJA VAS – POLJANE
5017. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Gorenja vas – Poljane za leto 2001 10418
5018. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini

Gorenja vas – Poljane 10418
5019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za ob-
močje Občine Gorenja vas – Poljane 10420

5020. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas – Po-
ljane 10420

5021. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas – Polja-
ne 10420

5022. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Obči-
ne Gorenja vas – Poljane 10423

5023. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2002 10428

KOBARID
5024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Kobarid za leto 2001 10429
5025. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin 10429

KOBILJE
5026. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Kobilje za leto 2001 10429
5027. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi jav-

nega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini
Kobilje 10430

VSEBINA
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5028. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov v Občinski svet občine
Kobilje 10430

KOMEN
5029. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001 10430
5030. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju Ob-
čine Komen za leto 2002 10431

5031. Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v
Občini Komen 10432

LENDAVA
5032. Sklep o začasnem financiranju Občine Lenda-

va za leto 2002 10438

LJUTOMER
5033. Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil

male vrednosti 10438
5034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-

ka o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer 10438
5035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-

ka o merilih za določitev oprostitve in olajšave
pri plačilu socialno-varstvene storitve »pomoč
družini na domu« 10438

RAVNE NA KOROŠKEM
5036. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2002 10439

SEMIČ
5037. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Semič za leto 2001 10439

SLOVENSKA BISTRICA
5038. Sklep o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2002 10440

SODRAŽICA
5039. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Sodražica za leto 2001 10440
5040. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča 10440

ŠTORE
5041. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi po-

možnih objektov za katere ni potrebno lokacij-
sko dovoljenje 10441

TABOR
5042. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Ta-

bor v letu 2002 10441
5043. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002 10441

VRANSKO
5044. Odlok o načinu financiranja političnih strank v

Občini Vransko 10442
5045. Sklep o vrednosti točke za določitev višine na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Vransko za leto 2002 10442

5046. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zem-
ljišča v Občini Vransko 10443

5047. Sklep o potrditvi takse za obremenjevanje oko-
lja zaradi odlaganja odpadkov 10443

ZAVRČ
5048. Odlok o spremembah odloka o proračunu Ob-

čine Zavrč za leto 2001 10443

ŽALEC
5049. Odlok o ustanovitvi zavoda Medobčinska ma-

tična knjižnica Žalec 10444
5050. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kul-

turo Žalec na dva nova zavoda 10445
5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom
dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstve-
ni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec 10446

5052. Odločitev o odpravi razpisa nadomestnih voli-
tev članov sveta Mestne skupnosti Žalec 10447

5053. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Mestne
skupnosti Žalec 10447

ŽETALE
5054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Žetale za leto 2001 10447

ŽUŽEMBERK
5055. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-

ne Žužemberk za leto 2001 10448
5056. Sklep o izdajanju odločb na podlagi vloge za

znižano plačilo vrtca 10448
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